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ÍÅÂÐÎÕÈÐÓÐÃÈß 
Â ÓÌÁÀË – ÏËÅÂÅÍ E ÑÐÅÄ 

ÍÎÌÈÍÈÐÀÍÈÒÅ Â ÈÍÈÖÈÀÒÈÂÀÒÀ
“ÄÎÑÒÎÉÍÈÒÅ ÁÚËÃÀÐÈ ÍÀ ÃÎÄÈÍÀÒÀ”

Медицинският университет в Плевен получи приз от шестото издание на 
рейтинговата система на висшите училища в България и приз за принос в областта на 
образованието от  Ротари клуб – Плевен.
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МУ-ПЛЕВЕН БЕ УДОСТОЕН С ДВЕ  ПРЕСТИЖНИ НАГРАДИ

МУ-ПЛЕВЕН БЕ ДОМАКИН НА МЕЖДУНАРОДЕН 
СИМПОЗИУМ ПО ЛАПАРОСКОПСКА И 
РОБОТИЗИРАНА ХИРУРГИЯ В УРОЛОГИЯТА

следва на стр. 3

На пресконференция на 9 декем-
ври в МУ-Плевен, ректорът, проф. 
Славчо Томов, показа пред медиите 
двете престижни награди, които 
получи Университетът. Едната бе 
връчена на 5 декември т.г. на 
специална церемония, под егидата 
на президента Росен Плевнелиев. 
Медицинският университет в 
Плевен получи приз от шестото 
издание на рейтинговата система на 
висшите училища в България. Той 
извоюва първо място в професио-
налното направление „Здравни 
грижи" сред 22 вуза отличници в 
стандартизираната класация „Ком-
плексна оценка". Престижното отли-
чие бе връчено на ректора, проф. д-р 
Славчо Томов, от издателя на 
вестник „24 часа“, Венелина Гочева.

Другата награда – приз за принос 
в областта на образованието, Меди-
цинският университет в Плевен 
получи от  Ротари клуб – Плевен. 
Ректорът на Университета съобщи 
пред журналистите, че призът се 
връчва за разкриването на факултет 
„ Ф а р м а ц и я “  и  н а  Н а у ч н о -
изследоватeлския институт към 
Университета. „За нас това отличие е 

знак за високата оценка, която мест-
ната общност дава на постиженията 
на Медицинския университет“, 
сподели проф. Томов. Той отчете 
като голям успех разкриването на 
четвъртия във висшето училище 
факултет, който ще се позиционира 
в построената за него нова модерна 
сграда, и приемът на първите 30 
студенти редовно обучение. „За нас 
е още по-важно, че с решение на 

Министерски съвет разкрихме и 
Научноизследователски институт, 
подчерта проф. Томов. – Той е едно 
много основно звено, което ще даде 
възможност за качествено нов етап в 
развитието на научноизследовател-
ската дейност във висшето учи-
лище, защото акцентът в него изця-
ло ще бъде насочен към развитието 
на стойностни и значими научни 
проекти с участието на Акаде-
мичната общност на университета, 
както и с представители на други 
висши училища, на БАН и на чуж-
дестранни учени”, обясни проф. 
Томов.

На пресконференцията присъст-
ваха почетният ректор на Уни-
верситета чл. кор. проф. д-р Григор 
Горчев и доц. д-р Марин Георгиев, 
председател на Националната 
урологична асоциация, който бе в 
Плевен по повод започналия същия 
ден в ТЕЛЕЦ Международен 
симпозиум по лапароскопска и 
р о б о т и з и р а н а  х и р у р г и я  в  
урологията. Те споделиха своите 
ви ж да н и я  з а  р а з ви т и е т о  н а  
иновациите в медицинската наука.
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ÏÐÅÄÑÅÄÀÒÅËßÒ ÍÀ ÀÑÎÖÈÀÖÈßÒÀ ÏÎ ÒÅËÅÌÅÄÈÖÈÍÀ ÂÚÂ ÔÐÀÍÖÈß È 
ÀÒÀØÅÒÎ ÏÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÑÊÎ ÑÚÒÐÓÄÍÈ×ÅÑÒÂÎ ÍÀ ÔÐÅÍÑÊÎÒÎ ÏÎÑÎËÑÒÂÎ 
ÏÎÑÅÒÈÕÀ ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÈ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒ – ÏËÅÂÅÍ

продължава от стр. 2

следва на стр. 4

На 17 януари 2017 г., по покана на ректора проф. д-р 
Славчо Томов, Медицински университет – Плевен 
п о с е т и х а  п р о ф .  Ж а н - Ж а к  С е г а р а ,  а т а ш е  п о  
университетско и научно сътрудничество към 
Посолството на Франция в Р България и Микаел Шальой, 
Председател на Асоциацията по телемедицина във 
Франция. Визитата им в МУ-Плевен е продължение на 
инициативата на Посолството на Франция и Френския 
институт в България, съвместно с Българското 

национално радио, за провеждане на дебати под 
надслов „Срещите на бъдещето“. На 16 януари в такъв 
дебат, посветен на ролята на науката и иновациите за 
обществото, по националното радио се включи чл.-кор. 
проф. Григор Горчев, като пионер във въвеждането на 
роботизираната хирургия и телемедицината в 
обучението и клиничната практика, заедно с Микаел 
Шальой, Председател на Асоциацията по телемеди-
цина. В същия ден дебатът продължи пред публика във 
Френския институт с участието на доц. д-р Добромир 
Димитров, зам.-декан на Факултет „Медицина“. 

Официалните гости бяха посрещнати в Телекомуни-
кационния ендоскопски център от проф.   д-р Славчо 
Томов, ректор на МУ-Плевен, чл.-кор. проф. д-р Григор 
Горчев, почетен ректор на висшето училище, и от 
членове на академичното ръководство. Чрез презента-
ционно видео те се запознаха с иновативния профил и 
отличителните черти на Университета в сферата на 
роботизираната хирургия, телемедицината и 
прилагането на високите технологии в обучението – 
високотехнологична медицинска 3Д маса, 3Д студио за 
обучение и излъчване на сесии „Хирургия на живо“. 
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продължава от стр. 3

ÊÀÍÄÈÄÀÒÑÒÓÄÅÍÒÑÊÀ ÊÀÌÏÀÍÈß 2017 
Â ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÈ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒ - ÏËÅÂÅÍ
ÑÒÀÐÒÈÐÀ Ñ ÏÎÄÃÎÒÂÈÒÅËÍÈ ÊÓÐÑÎÂÅ 
È ÈÍÒÅÐÅÑÍÈ ÈÍÈÖÈÀÒÈÂÈ

На 5 февруари, на свое заседание Изпълнителният съвет на Националното представителство на 
студентските съвети в Република България избра двама заместник-председатели. Единият от тях е 
Звездина Горанова – студентка в специалност „Медицина“ в Медицински университет – Плевен. Другият 
избор на Изпълнителния съвет на НПСС е Васил Силяновски, студент в Софийския университет „Св. 
Климент Охридски“. По този начин Ръководството на НПСС попълни своята квота от трима заместник-
председатели на организацията. Двамата новоизбрани, заедно с Габриела Наскова от Университет за 
национално и световно стопанство, ще бъдат зам.-председатели на Яна Вангелова и ще са част от 
ръководството на НПСС в рамките на мандатната програма 2016-2018 година.

Звездина Горанова е бивш Председател на Студентски съвет в Медицински университет – Плевен в 
предходния мандат, а в настоящия – Заместник-председател и Председател на Общото събрание на Студентския съвет. 
Завършила е Математическа гимназия „Гео Милев“, гр. Плевен, и е член на Изпълнителния съвет на НПСС от февруари 2016 
година.

ÑÒÓÄÅÍÒÊÀ ÎÒ ÌÓ-ÏËÅÂÅÍ Å ÈÇÁÐÀÍÀ ÇÀ ÇÀÌ.-ÏÐÅÄÑÅÄÀÒÅË ÍÀ
ÍÀÖÈÎÍÀËÍÎÒÎ ÏÐÅÄÑÒÀÂÈÒÅËÑÒÂÎ ÍÀ ÑÒÓÄÅÍÒÑÊÈÒÅ ÑÚÂÅÒÈ Â ÁÚËÃÀÐÈß

Ректорът демонстрира на гостите 
връзка на живо с операционната зала 
в УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ – 
Плевен. Доцент Димитров показа 
възможностите на медицинската 
маса за обучение и случаи на 
предоперативна подготовка на 
пациенти. Гостите се запознаха с 
условията за обучение и развитие на 
телемедицина в Телекомуника-
ционния център, посещавайки 
експерименталната операционна 
зала и виртуалната зала с двата 
ендотренажора.
Микаел Шальой, Председател на 
Асоциацията по телемедицина във 

Франция представи Асоциацията, 
нейните възможности и цели. Той 
предложи на ръководството на МУ-
Плевен партньорство и сътрудни-
чество в реализирането на съвмест-
ни проекти, обмен на студенти и 
бази данни по телемедицина, както 
и провеждане на съвместно обуче-
н и е  п о  т е л е м е д и ц и н а .  Т о й  
демонстрира интерактивната 
платформа по телемедицина на 
А с о ц и а ц и я т а  в  р а з л и ч н и  
медицински области, към която 
Медицински университет – Плевен 
ще се присъедини.

Информацията предостави 
В. Дукова

За поредна година Медицински университет - Плевен (МУ-
Плевен) стартира кандидатстудентската си кампания с 
провеждането на съботно-неделни подготвителни курсове по 
биология и химия за желаещите да кандидатстват 
«Медицина» и «Фарма-ция». Подготвителните курсове 
започнаха на 7 януари 2017 г., като ще се водят всяка събота и 
неделя от препо-даватели на висшето училище по биология и 
химия в 10 поредни седмици до 19 март 2017 г. (без 4 и 5 март 
2017 г.). Всеки курс включва 60 академични часа по съответната 
дисциплина и е на непроменена цена от 320 лв. 

Програмите на двата курса са качени на сайта на висшето 
училище и съответстват на учебния материал от 
гимназиалния курс, както и на съдържанието на 
кандидатстудентските изпити. Курсът по биология включва 
решаване и обсъждане на примерни тестове върху материала 
за 8, 9 и 10 клас. По време на кандидатстудентския курс по 
химия ще бъдат дадени указания за решаването на примерни 
задачи, които са включени в “Помагало по химия за кандидат-
студенти” – издание на МУ- Плевен.

През м. февруари Кандидатстудентска кампания 2017 
продължи с инициативата «Университетът гостува в 
училище», която се реализира в гимназиите на големите 
градове в цяла Северна България – Плевен, Ловеч, Троян, 
Тетевен, Видин, Враца, Русе, Габрово и Велико Търново. 
Гимназистите имаха възможност да проведат срещи-

разговори с представители на висшето училище – 
преподаватели и студенти, които им разказаха за 
предимствата на високотехнологичното обучение и за богатия 
академичен живот, в който ще се включат като студенти на 
МУ-Плевен. Инициативата завърши с отваряне на вратите на 
висшето училище на 28 февруари в Деня на кандидат-
студента. Учениците и техните родители бяха посрещнати и 
приветствани от проф. М. Александрова, зам.-ректор по 
учебната дейност. Участниците се запознаха с академичната 
общност, с ръководството, студентите и материалната база. 
Бяха им разяснени условията за кандидатстване и критериите 
за оценяване, показан им бе графикът на конкурсните изпити. 
Кандидатите имаха възможността да зададат вълнуващите ги 
въпроси към председателите на комисиите за оценяване на 
конкурсните работи по биология и химия. Те бяха приятно 
изненадани с демонстрация от доц. Д. Димитров на 
високотехнологичната 3D медицинска маса за виртуални 
дисекции, с презентационно видео за МУ-Плевен, с интересна 
викторина и заслужени награди за отговорилите правилно на 
въпросите.

За поредна година Медицински университет – Плевен 
залага на успешното провеждане на предварителна изпитна 
сесия за кандидат-студенти през м. април 2017 г., резултатите 
от която имат същата тежест в балообразуването като 
редовните изпити по биология и химия през м. юли. 

Информацията предостави В. Дукова
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ÏÐÅÄÑÒÀÂÈÒÅËÈ ÍÀ ÌÓ-ÏËÅÂÅÍ ÏÐÎÂÅÄÎÕÀ 
ÑÐÅÙÈ-ÐÀÇÃÎÂÎÐÈ Ñ ÍÎÂÎÏÐÈÅÒÈÒÅ 
×ÓÆÄÅÑÒÐÀÍÍÈ ÑÒÓÄÅÍÒÈ ÂÚÂ ÂÅËÈÊÎÁÐÈÒÀÍÈß 

С "WELCOME PARTY" МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ПЛЕВЕН
ПОСРЕЩНА СВОИТЕ НОВОЗАПИСАНИ ЧУЖДЕСТРАННИ СТУДЕНТИ

следва на стр. 6

Медицински университет - Плевен и компанията-представител на висшето 
училище във Великобритания посрещнаха новозаписаните чуждестранни  
студенти със станалото вече традиционно "Welcome party". То се състоя на 
29.01.2017 год. от 19:00 часа в хотел "Ростов" Освен първокурсниците на . 
събитието присъстваха и доста родители, дошли да видят какви са условията, 
при които в продължение на 6 години ще живеят и учат техните деца.

Студентите бяха поздравени с „Добре дошли!“ от Ректора на Университета, 
проф. Славчо Томов. В своето приветствено слово той сподели: "И тази година 
продължава тенденцията за рекордно висок прием чуждестранни студенти, 
желаещи да изучават „Медицина“ в Плевен, което показва, че дори и 

независимо от кампанията, която водим на всички реномирани борси, името на висшето училище вече се знае и в 
Европа и в другите части на света. Тази година направихме пробив и на източния пазар и групата на студентите от 
Индия е вече съизмерима с най-голямата ни - тази на студентите от Великобритания. След представяне на висшето 
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продължава от стр. 5

Ñ ÒÚÐÆÅÑÒÂÅÍÀ ÖÅÐÅÌÎÍÈß ÌÓ-ÏËÅÂÅÍ 
ÎÒÊÐÈ Ó×ÅÁÍÀÒÀ ÃÎÄÈÍÀ ÇÀ ÍÎÂÎÏÐÈÅÒÈÒÅ 

×ÓÆÄÅÑÒÐÀÍÍÈ ÑÒÓÄÅÍÒÈ

следва на стр. 7

КОЛЕДНА ИНИЦИАТИВА НА АСМБ - КЛОН ПЛЕВЕН
И тази година от 19-ти до 23 декември студенти от МУ-Плевен проведоха кампанията 
„Коледа” в Детската клиника на УМБАЛ „Д-р Георги Странски”. Инициативата е на 
Асоциацията на студентите-медици в България – клон Плевен. За да зарадват малките 
пациенти, бъдещите лекари  украсиха коледна елха, четоха и разказваха коледни 
приказки на децата.

училище в Дубай и Япония вече 
имаме и нова група от 6 студенти от 
Япония". Проф. Томов отбеляза, че 
з а  п р ъ в  п ъ т  т а з и  г о д и н а  в  
Университета има и студенти от 
дестинации като  Австралия,  
Филипините, Зимбабве и Малави.

Внушителния за поредна година 
брой (80)  на новозаписаните 
студенти от Великобритания  и 
техния интерес към обучението по 
медицина у нас, директорът на 
Британския съвет в България, Любов 
Костова обясни с това, че „българ-
ското образование е на достатъчно 
добро ниво, за да бъде признавано от 
британските стандарти, а от друга 
страна, британците биват насърча-
вани и искат да обикалят и да 
опознават света”.

Първите си впечатления от града 
и хората в него споделиха двама от 
новопристигналите студенти. Само 
няколко часа престой са им били 
достатъчни, за да се убедят в 

гостоприемното и добронамерено 
отношение на плевенчани. Ивлин е 
пристигнала днес и е успяла вече да 
обиколи близките магазини. Тя споде-
ли, че хората й се струват много прия-
телски настроени и готови да помог-
нат. Първокурсничката очаква с не-
търпение да започне обучението си и 
да реализира мечтата си да стане 
лекар.

Атиф също сподели, че винаги е 
искал да учи медицина, още от дете. 
Той е впечатлен от града и хората, 
които са много мили. Имал е известни 
притеснения, че не знае езика и затова 
се е страхувал да дойде тук, но градът 
му е харесал и смята, че бързо ще 
свикне.

Приятелската атмосфера, създаде-
ните познанства, споделените впечат-
ления и очаквания, радостното ожив-
ление от предстоящето направиха 
вечерта незабравима и оставиха ярък 
спомен у младите хора.
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12-КИЛОГРАМОВ ТУМОР ИЗВАДИХА ОТ ПАЦИЕНТКА 
ЛЕКАРИТЕ ОТ ЕКИПА НА ПРОФ. ГОРЧЕВ 

В МБАЛ „СВЕТА МАРИНА“ – ПЛЕВЕН

ОБЩИНА ПЛЕВЕН ИЗПРАТИ 2016-ТА И ПОСРЕЩНА 2017-ТА С НОВОРОДЕНИ МОМЧЕТА
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