
ЗА УЧАСТИЕ В СЕСИЯТА 
Допускат се до два доклада на участник (в 
т.ч. и съавторство). Трябва да попълните и 
изпратите приложените форми на съответния 
e-mail. Заявките за участие може да намерите 
на адрес  http://www.mu-pleven.bg  

 
СРОКОВЕ 

Заявка за участие и доклад до 31.05. 2016 г. 
Потвърждаващ отговор до 10.06.2016 г. 
Банков превод на такса правоучастие и 
изпращане на сканирано копие на документа 
за преведената такса  30.06.2016 г.  

 
ФИНАНСОВИ УСЛОВИЯ 

Такса за участие: 
преподаватели – 30 лева; 
студенти – 10 лева 
за втори доклад – ½ от обявената такса 
Плащане по банков път по сметката на МУ в 
определения за това срок 
SWIFT: BUIB BG SF 
BG89 BUIB 7889 3118 3072 00 СИБ–АД–
Плевен (след получаване на потвърждаващ 
отговор от организационния комитет) 
 
Таксата за участие включва: кафе, материали 
от сесията, сборник с пълният текст на 
докладите/постерите публикуван в CD с 
ISBN.  

 
НОЩУВКА 

В рамките на командировъчните, 
резервацията се извършва лично от 

участниците. 
Хотел  „Балкан” 

5800 гр. Плевен, бул. „Русе” № 82 
тел. 064 803 700, 822 215 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Медицински колеж – Плевен е основан през 
1948 год. като самостоятелно Медицинско 
училище. Днес Колежът е основно звено в 
структурата на Медицински университет – 
Плевен със собствени учебни програми за 
четири акредитирани специалности: 
 
 Медицински лаборант 
 Рентгенов лаборант 
 Социални дейности 
 Помощник-фармацевт 

 
 
 
 
 
 
 
 

Адрес: 
5800 гр. Плевен 

ул. “Св. Климент Охридски” № 1 
СК на Медицински колеж 

тел.: 064/ 884 142 
 
 
 

 
МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ  

ПЛЕВЕН 
МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ 

 
 

 
 
 

ЧЕТИРИНАДЕСЕТА 
НАЦИОНАЛНА НАУЧНА 
СЕСИЯ ЗА СТУДЕНТИ И 

ПРЕПОДАВАТЕЛИ 
 
 
 
  

 
П О К А Н А 

 
 
 
 
 
 
 
 

    6 и 7  октомври 2016 г. 
   гр. Плевен 

 
 



ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ: 
 

     Почетен председател: 
     проф. д-р Славчо Томов, д.м.н   
     Ректор на  МУ-Плевен 
 
     Председател: 
     доц. д-р Павлина Йорданова, дм 
     Директор на МК – Плевен 
 
     Зам.председател: 
     доц. Искра Петкова, д.п. 
           
     Научни секретари: 

1. ас. Калина Кънчева 
2. ас. Мариета Гуновска 
3. ст. пр.Петринка Лачовска 
4. пр.Незабравка Ненкова 
5. пр. Нина Михайлова 

           
 Организационно-технически секретари: 
     1. ас. Вероника Спасова 
     2. ст.пр. Маргарита Моллова 
     3. пр. Силвия Габърска 
     4. пр. Галя Цветанова – Краева 
     5. студ. Даяна Гергова 
     6. студ. Велина Бърдарова 

 
e-mail по научни направления: 
 
Медико-диагностични изследвания: 
nk_mc_mdi_2016@abv.bg 
Фармацевтични грижи: 
nk_mc_fg_2016@abv.bg 
Социални дейности:    
nk_mc_sd_2016@abv.bg  
Превенция и обществено здраве: 
nk_mc_oz_2016@abv.bg 
    

 
 

 

НАУЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ: 
 

 Медико-диагностични изследвания 
 Фармацевтични грижи 
 Социални дейности 
 Превенция и обществено здраве 
 

НАЧИН НА ПРЕДСТАВЯНЕ: 
 Доклади – 10 мин., до 5 мин.дискусия 
 Възможност за постери размери 70/100  
(монтира се лично от автора) 
 
Ще Ви бъде предоставена аудио-визуална 
техника по Ваша предварителна заявка 
(мултимедия). 

 
 
 

ПРОГРАМА: 
 

06.10.2016 г. (четвъртък) 
 

10.00-13.00 ч. – регистрация на участниците; 
13.00-13.30 ч. – откриване на сесията; 
13.30-14.00 ч. – кафе „Добре дошли”; 
14.00-17.30 ч. – пленарни заседания по секции. 
 

07.10.2016 г. (петък) 
 

09.00-10.30 ч. – пленарни заседания по секции; 
10.30-11.00 ч. – кафе-пауза; 
11.00-13.00 ч. – пленарни заседания по секции; 
13.00-14.00 ч. – обедна почивка; 
14.00-15.30 ч. – пленарни заседания по секции. 
 
 
Закриване на сесията. 

 
 
 
 

ИЗИСКВАНИЯ ЗА 
 ТЕХНИЧЕСКО ОФОРМЯНЕ  

 
Предложените статии трябва да са 
оригинални и непубликувани в други 
издания. Авторите носят отговорност за 
автентичността на докладите си. 
Максималния обем на доклада е до 
десет стандартни страници, 
включително таблици и графики. 
Резюмето трябва да включва: 
въведение, цел, метод на изследване, 
резултати, обсъждане, заключение и до 
5 ключови думи. 
Резюметата и докладите трябва да са 
записани в MS – Word 2003/2007, 
формат А4. Междуредие 1,5 lines. 
Шрифт Times New Roman Размер на 
страницата по 2 см. за всечки страни. 
Заглавието на доклада се изписва с 
главни букви, центрирано, стил на 
шрифта Bold и размер 16 pt. През 
празен ред с малки букви се изписват 
име и фамилия на автора (авторите) 
центрирано, стил на шрифта Bold и 
размер 14 pt. 
През празен ред се разполага заглавие, 
имена на авторите, резюме до 250 думи 
и ключови думи на английски език с 
размер на шрифта 12 pt и подравняване 
Justtified. 
През един празен ред следва основния 
текст на доклада с размер на шрифта 14 
pt и подравняване Justtified. 
Постерите ще бъдат включени в 
сборника, ако бъдат представени в 
текстови вариант съобразно посочените 
по-горе изисквания. 
Доклади, които не отговарят на 
изискванията няма да се публикуват. 


