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За 70-ти път звънецът на Медицинския универ-
ситет – Пловдив дава сигнал за ново начало. За пър-
вокурсниците юношеството вече свършва и започва 
един от най-интересните и богати периоди в живо-
та им. Време, което те никога няма да забравят, вре-
ме за трупане на знания, които ще отворят нови пъти-
ща за тях в живота. Сега те ще се учат не само как да 
лекуват човека и да пазят неговото физическо здраве, 
но ще се учат и на професионален морал, на граждан-
ска доблест, на саможертва. В днешно време тези по-

ДОБРЕ ДОШЛИ, ПЪРВОКУРСНИЦИ!
нятия звучат неясно, абстрактно, сякаш са позабраве-
ни, но преподавателите, с които студентите ще общу-
ват,  деликатно и упорито ще ги учат и на тях, ще пре-
ливат от своето благородство в техните сърца, ще по-
казват онези детайли от човешкия живот, които ще ги 
направят по-добри и по-умни.

На добър час в тази трудна и прекрасна професия, 
в призванието да бъдете лекари и да се посветите на 
хуманността!

АМ

КОЛОНКА 
НА РЕКТОРА

КАНДИДАТСТУДЕНТСКА 
КАМПАНИЯ 2015

Кандидатстудентска кампания (КСК) на Меди-
цинския университет – Пловдив премина по тради-
ция при подчертан интерес и през тази година. Общи-
ят брой кандидат-студенти, участвали в изпитната се-
сия, са 1664.

От тях пожелали:
• медицина по първо желание – 523 или 3,8 студен-

ти, кандидатствали за 1 място;
• дентална медицина по първо желание – 251 или 2,5 

студенти, кандидатствали за 1 място;
• фармация по първо желание – 278 или 4,0 студен-

ти, кандидатствали за 1 място;
• мед. сестра, акушерка, рехабилитатор, пом.-фармацевт, 

зъботехник, мед. лаборант, рентгенов лаборант, здр. инспек-
тор, инструктор по хранене и безопасност на храните, ме-
дицинска козметика – 515 или средно 1,8 студенти, кан-
дидатствали за 1 място от споменатите специалности;

• управление на здравните грижи (редовно и задочно) – 
77 или 1,9 студенти, кандидатствали за 1 място.

Постигнатият успех в кампанията е:

Тази година Университетът въведе две нови спе-
циалности: Инструктор по хранене и безопасност на храни-
те и Медицинска козметика в Медицинския колеж, ОКС 
Професионален бакалавър. Двете нови специалности бяха 
посочени на първо място от 32 студенти.

За кандидат-студентите, избрали да кандидатстват 
за специалностите в Медицинския колеж, бяха органи-
зирани подготвителни курсове (от преподаватели на 
МУ – Пловдив) по етика и скулптиране.

Изпитът по биология за магистърските специално-
на стр. 7

Медицинският университетят – Пловдив  
беше удостоен с почетния знак на Президента  
на Р България по повод на 70-годишнината и  

заслугите му в областта на обучението и  
изграждането на кадри за българското  

здравеопазване и развитието на медицинската наука
Максимален бал Минимален бал

Медицина 36,00 (жени) и 
35,80 (мъже)

32,08 (жени) и 
26,86 (мъже)

Дент. медицина 36,00 (жени) и 
34,60 (мъже)

25,12 (жени) и 
25,32 (мъже)

Фармация 35,90 (жени) и 
33,58 (мъже)

28,46 (жени) и 
23,19 (мъже)

Мед. сест., акуш., 
рехаб., пом.-
фарм., зъбот., 
мед. лаб., рент. 
лаб., здр. инсп.

30,00 – спец. 
Пом.-фарм.

(жени)

13,41 – спец. 
Мед. лаборант

(мъже)

Упр. здр. грижи 18,00 14,75

Скъпи първокурс-
ници и студенти, ува-
жаеми преподаватели, 

За 70-ти пореден път 
ние откриваме учебната 
година в нашия Универ-
ситет. Затова ми позволе-
те най-напред да се обър-
на към първокурсници-
те, които са нашата Вяра 
и Надежда в бъдещето и 
на които ние ще отдадем 
нашата любов и мъдрост.

Скъпи първокурс-
ници, приветствам Ви с 
„ДОБРЕ ДОШЛИ!“. От 
днес Вие ставате част от 
мечтите и надеждите на 
академичната колегия на 
Медицински универси-
тет – Пловдив. Пред вас 
са шест изключително 
интересни години и не 
си мечтайте за повече! За-
щото Вие, скъпи студен-
ти, ще имате удоволстви-
ето да слушате лекции в 
един от най-прекрасни-
те аудиторни комплекси 
в Европа, да спортувате 
в модерна спортна база, 
да тествате своите прак-
тически умения в симу-
лационни тренировъчни 
центрове на световно ни-
во и във високотехноло-
гични болници. 

НАГРАДИ ЗА МЕДИЦИНСКИ 
УНИВЕРСИТЕТ – ПЛОВДИВ

На 13-то издание 
на „Летен университет 
2015“ в Албена, предста-
вителите на Медицин-

ския университет – Плов-
див, заеха второто място в 
комплексното класиране, 

на стр. 6
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Д-р Даниела Дариткова-Проданова – председател 
на Комисията по здравеопазването, 43-то НС
Д-р Кирил Добрев – зам.-председател на Комисията 
по здравеопазването, 43-то НС
Д-р Джевдет Чакъров – член на Комисията по здра-
веопазването, 43-то НС
Г-н Славчо Атанасов – народен представител в 43-то 
НС
Н. пр. г-н Димостенис Стоидис – извънреден и пъл-
номощен посланик на Р Гърция
Арх. Илко Николов – председател на ОС – Пловдив
Инж. Димитър Кацарски – зам.-кмет „Общинска 
собственост, устройство на територията, строителство 
и инвестиции“, община Пловдив
Д-р Христо Грудев – зам. областен управител на об-
ласт Пловдив
Г-н Алпер Акташ – генерален консул на Р Турция в 
Пловдив
Г-жа Орания Рацика – управляващ Генералното 
консулство на Р Гърция в Пловдив
Доц. д-р Георги Паскалев, дм – почетен ректор на 
МУ – Пловдив
Г-жа Теофана Брадинска – почетен консул на Р 
Франция в Пловдив
Д-р Галинка Павлова – зам.-председател на УС на БЛС
Д-р Георги Кръстев – председател на Районната ко-
легия на БЛС – Пловдив
Д-р Борислав Миланов – председател УС, БЗС
Проф. Илко Гетов – председател УС, БФС
Акад. Николай Попов – БАН
Проф. д-р инж. Симеон Василев – председател на 
Пловдивския клон на Съюза на учените в България
Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн – декан на 
Факултета по обществено здраве – София (доктор хо-
норис кауза на МУ – Пловдив)
Акад. проф. д-р Ваньо Митев, дм, дбн – ректор на 
МУ – София и председател на Съвета на ректорите на 
висшите училища в България
Проф. д.ик.н. Стати Статев – зам.-председател на 
Съвета на ректорите на висшите училища в България 
и ректор на УНСС
Чл.-кор. проф. Иван Илчев – ректор на СУ „Св. 
Климент Охридски“
Доц. д-р инж. Митко Георгиев – ректор на ХМУ – София
Проф. д-р Пенчо Гешев – ректор на НСА – София 
Контраадмирал Митко Петев – началник на ВА „Г. 
С. Раковски“ – София
Доц. д-р инж. Радан Иванов – ректор на ВСУ 
„Любен Каравелов“ – София
Проф. д. ик. н. Стоян Денчев – ректор на УниБИТ
Доц. д-р Григорий Вазов – ректор на ВУЗФ – София
Проф. д-р инж. Красимир Петров – ректор на УАСГ
Доц. д-р инж. Петър Желев – зам.-ректор на 
Лесотехническия университет
Проф. д-р инж. Валери Младенов – зам.-ректор на 
ТУ – София
Проф. д-р Славчо Томов, дмн – ректор на МУ – Плевен
Проф. д-р Тодорка Костадинова, ди – зам.-ректор 
на МУ – Варна
Проф. д-р Запрян Козлуджов – ректор на ПУ 

ГОСТИ НА ТЪРЖЕСТВЕНОТО СЪБРАНИЕ 
НА УНИВЕРСИТЕТА ПО СЛУЧАЙ 

НЕГОВАТА 70-ГОДИШНИНА

От края на март до края на месец май в честване-
то на 70-годишния юбилей се организираха и про-
ведоха близо 20 събития, свързани с бележитата да-
та. Активно участваха преподаватели, студенти и слу-
жители от администрацията. Инициативният коми-
тет за организацията на празничните събития с пред-
седател чл.-кор. проф. д-р Ст. Костянев, дмн, ректор 
на университета, демонстрира високия си професио-

нализъм. Събитията носеха в себе си неприкрит ен-
тусиазъм, академичност и бяха белязани от идеята за 
хуманността. 

Редакционната колегия на вестника със снимков 
материал още веднъж ще ви върне към красотата и 
празничността на събитията, свързани с честването 
на 70-годишния юбилей на МУ – Пловдив.

Предстоят нови и интересни събития.

Знамето на Медицинския университет – Пловдив

Участници в тържественото събрание

43-то НС на Р Бълга-
рия – г-жа Цецка Цачева, 
председател
Министерски съвет на 
РБ – г-н Бойко Борисов, 
председател
Комисия по здравео-
пазването, 43-то НС – 
д-р Даниела Дариткова, 
председател
Комисия по образова-
нието и науката – НС – 
г-жа Милена Дамянова, 
председател
Народен представител, 
43-то НС – г-н Славчо 
Атанасов
Министерство на обра-
зованието и науката – 
проф. Тодор Танев

ПОЗДРАВИТЕЛНИ 
АДРЕСИ

Истинският универ-
ситет е особено състоя-
ние на духа, защото е мяс-
тото с най-голяма кон-
центрация на любозна-
ние, човеколюбие и гра-
дивна енергия. Ако сту-
дентът излезе от Универ-
ситета само със знания, 
той е недостатъчно обра-
зован. Няма друга профе-
сия, в която професиона-
лизмът и науката, хуман-
ността и всеотдайност-
та да са така неразрив-
но свързани. Единстве-
но в медицинските спе-
циалности се полага та-
къв уникален морален 
обет като Хипократовата 
клетва.

Скъпи преподава-
тели, благодарение на 
Вас Университетът вър-
ви напред. Днес всички 
признават, че преподава-
телите от Медицинския 
университет – Пловдив 
имат стил и класа, от кои-
то другите се учат. Вие 
непрекъснато доказвате, 
че човек може да напра-
ви най-много за страната 
си, когато остане част от 
нея. Приемете моите по-
желания да бъдете здрави 
и духовно млади. Добри-
ят учител оставя следи 
и в бъдещето! 

Нека тази учебна го-
дина да бъде успешна, 
изпълнена с положител-
ни емоции и за студенти-
те, и за преподавателите. 

На добър час! 

„Паисий Хилендарски“
Проф. д.т.н. инж. Кольо Динков – ректор на УХТ
Проф. Христина Янчева – зам.-ректор на Аграрния 
университет – Пловдив
Проф.-акад. Милчо Василев – ректор на АМТИ
Проф.д-р инж. Михаил Петров – директор на ТУ – 
филиал Пловдив
Проф. д-р Иван Мирчев – ректор на Югозападния 
университет „Неофит Рилски“ – Благоевград
Бриг. ген. Тодор Дочев – началник на НВУ „Васил 
Левски“ – Велико Търново
Проф. дтн Райчо Иларионов – ректор на ТУ – Габрово
Проф. дтн Христо Белоев – ректор на Русенския 
университет „Ангел Кънчев“
Д-р Тотко Найденов – гл. редактор, в. „Български 
лекар“ 
Проф. д-р Карен Джамбазов, дм – изпълнителен 
директор УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД – Пловдив
Доц. д-р Марин Атанасов, дм – зам.-директор, 
УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД – Пловдив
Проф. д-р Жанет Грудева-Попова, дм – зам.-дирек-
тор, УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД – Пловдив
Доц. д-р Илиян Дойков, дм – управител на УМБАЛ 
„Каспела“
Полк. д-р Ангел Пеев – началник ВМА МБАЛ 
Пловдив (Военна болница)
Доц. д-р Георги Йорданов, дм – изпълнителен ди-
ректор на МБАЛ „Пловдив“ АД 
Д-р Борис Джурджев, дм – управител на МБАЛ 
„Свети Мина“ – Пловдив
Д-р Георги Благоев – управител на СБАЛАГ „Торакс 
д-р Сава Бояджиев“
Д-р Николай Салутски – управител на МБАЛ-МК 
„Свети Иван Рилски“
Проф. д-р П. Солаков, дмн – председател на Съвета 
на настоятелите, МУ – Пловдив
Проф. д-р П. Кавлаков, дмн – член на 
Настоятелството на МУ – Пловдив
Г-н Христо Бонев – спомоществовател

КОЛОНКА 
НА РЕКТОРА

от стр. 1

на стр. 3
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Почетен плакет на Народното събрание  
на Република България за МУ – Пловдив

ИЗБРАНИ НА НОВИ АКАДЕМИЧНИ 
ДЛЪЖНОСТИ

След излизането на нов 
Закон за развитието на 
академичния състав на Р 
България (ДВ бр. 101 от 
28.12.2010 г.) и Правилни-
ка за прилагането му (ДВ бр. 
19 от 8.03.2011 г.) и според 
приетия от Общото събра-
ние на Университета нов ре-
гламент в МУ – Пловдив са 
избрани на нови академични 
длъжности: 

Доценти: 
1. доц. Илияна Пачева-Хад-
жиева, дм – педиатрия
2. доц. Таня Китова, дм – 
анатомия, хистология и ци-
тология 
3. доц. Атанас Балтаджиев, 
дм – анатомия, хистология и 
цитология 
4. доц. Дора Терзиева, дм – 
клинична лаборатория 
5. доц. Олиана Бойкинова, 
дм – инфекциозни болести
6. доц. Стефан Попов, дм –
психиатрия 

Професори:
1. проф. Явор Калъчев, дм – 
ортопедична стоматология
2. проф. Ана Манева, дм –
медицинска биохимия

ОНС „Доктор на 
медицинските науки“:
1. доц. д-р Пенка Атанасова, 
дм – неврология
2. доц. Николай Кръстев, 
дм – гастроентерология
3. проф. д-р Чавдар Стефа-
нов, дм – анестезиология и ре-
анимация
4. доц. д-р Владимир Сира-
ков, дм – медицинска радио-
логия и рентгенология

Възспоменателен медал от УНСС и пластика от 
УМБАЛ „Св. Георги“ за МУ – Пловдив

ОНС „Доктор“:
1. д-р Тихомир Дерменджи-
ев – микробиология
2. д-р Ферихан Ахмед-Попо-
ва – анатомия, хистология и 
цитология
3. д-р Алберт Чифлигаров – 
ортопедия и травматология
4. ас. Яна Феодорова – кле-
тъчна биология
5. д-р Елеан Зънзов – плас-
тично-възстановителна и ес-
тетична хирургия
6. ас. Михаела Шишманова – 
фармакология (вкл. фармако-
кинетика и химиотерапия)
7. д-р Стела Ничева – тера-
певтична стоматология
8. д-р Бисер Иванов – детска 
хирургия
9. д-р Златослав Арабаджи-
ев – психиатрия
10. д-р Хариета Елкова – 
физиотерапия, курортология 
и рехабилитация
11. д-р Пенка Ангелова Хри-
стова – физиология на жи-
вотните и човека
12. д-р Бойко Тодоров – обща 
хирургия
13. д-р Цонка Митева-Кат-
ранджиева – социална меди-
цина и организация на здра-
веопазването и фармацията
14. д-р Рангел Тодоров – ор-
топедична стоматология
15. д-р Александър Георги-
ев – медицинска радиология и 
рентгенология
16. д-р Иван Янков – педиа-
трия
17. д-р Дориян Диков – па-
тологична анатомия и цито-
патология

Кралство Белгия – Н. 
Пр. Аник ван Калстър, 
посланик
Община Пловдив – 
инж. Иван Тотев, кмет
Областна администра-
ция – Пловдив – д-р 
Христо Грудев, зам. об-
ластен управител
Общински съвет Плов-
див – арх. Илко Николов, 
председател
Почетен консул на Р 
Франция – г-жа Теофа-
на Брадинска-Ангелова
Почетен консул на Ру-
ската федерация в 
Пловдив и Член на Съ-
вета на настоятелите на 
МУ – Пловдив – г-н Ге-
орги Гергов 
Български лекарски съ-
юз – д-р Цветан Райчи-
нов, председател
Български зъболекар-
ски съюз – д-р Борислав 
Миланов, председател
Български фармацев-

ПОЗДРАВИТЕЛНИ 
АДРЕСИ

от стр. 2

тичен съюз – проф. Ил-
ко Гетов, председател
Съюз на учените в Бъл-
гария – акад. Дамян Да-
мянов, председател
Съюз на учените в Бъл-
гария – клон Пловдив – 
проф. д-р инж. Симеон 
Василев, председател 
Национално изда-
телство за образова-
ние и наука „Аз Буки“ 
(МОН) – София – г-жа 
Надя Кантарева-Барух, 
директор
Председател на Съвета 
на настоятелите и рек-
тор на МУ – Пловдив – 
проф. д-р Панайот Сола-
ков, дмн
УМБАЛ „Св. Георги“ – 
Пловдив – проф. д-р Ка-
рен Джамбазов, изпълни-
телен директор

УНСС – София – проф. 
д. ик. н. Стати Статев, рек-
тор
Югозападен универси-
тет „Неофит Рилски“ – 
Благоевград – проф. д.н. 
Иван Мирчев, ректор
Висше строително учи-
лище „Л. Каравелов“ – 
София – доц. д-р инж. 
Радан Иванов, ректор 
Тракийски универси-
тет – Стара Загора – 
проф. двм Иван Въшин, 
и. д. ректор
Технически универси-
тет – Варна – проф. д-р 
инж. Овид Фархи, ректор
Факултет по дентална 
медицина – София – 
проф. д-р Андон Филчев, 
дмн, декан
МУ – Плевен – проф. 
д-р Славчо Томов, дмн, 
ректор
Медицински колеж – 
Стара Загора – доц. д-р 
Христина Милчева, дп
МУ „Проф. д-р Парас-
кев Стоянов“ – Варна – 
проф. д-р Красимир Ива-
нов, дмн, ректор

Съвет на ректорите на 
висшите училища в Р 
България – акад. Ваньо 
Митев, председател
УниБИТ – проф. д. ик. 
н. Стоян Денчев, ректор
Национален център 
по заразни и паразит-
ни болести – проф. д-р 
Тодор Кантарджиев, дмн, 
директор
Военномедицинска 
академия – София – бр. 
ген. чл.-кор. проф. Нико-
лай Петров, дмн, начал-
ник
Военномедицинска ака-
демия МБАЛ – Плов-
див – полк. д-р Ангел Пе-
ев, началник
БАН – акад. Стефан Во-
деничаров, председател
Отделение по медицин-
ски науки на БАН – 

акад. Богдан Петрунов, 
председател
Висше училище по за-
страховане и финан-
си – доц. д-р Григорий 
Вазов, ректор
УАСГ – София – проф. 
д-р инж. Красимир 
Петров, ректор
Лесотехнически уни-
верситет – София – 
проф. д-р инж. Веселин 
Брезин, ректор 
АМТИ – проф.-акад. 
Милчо Василев, ректор
УХТ – проф. д. т. н. Ко-
льо Динков, ректор
НБУ – доц. д-р Пламен 
Бочков, ректор 
Химикотехнологичен и 
металургичен универ-
ситет – София – проф. 
д-р инж. Митко Георгиев, 
ректор
ТУ – София – проф. 
д.т.н. инж. Георги Михов
ТУ – София, фили-
ал Пловдив – проф. д-р 
инж. Михаил Георгиев 
Петров, директор 
ВУ „Св. Св. Кирил и 
Методий“ – проф. д-р 
дпн Пламен Легкоступ, 
ректор
Висше училище по аг-
робизнес и развитие на 
регионите – Пловдив – 
проф. д-р инж. Димитър 
Димитров, ректор
Русенски университет 
„А. Кънчев“ – чл.-кор. 
проф. д.т.н. Христо Бе-
лоев, DHC, mult., ректор
НХА – проф. Светослав 
Кокалов, ректор
Аграрен университет – 
Пловдив – проф. дсн 
Димитър Греков, ректор
ТУ – Габрово – проф. 
днт инж. Райчо Иларио-
нов, ректор
Бургаски свободен уни-
верситет – проф. дпн Га-
ля Христозова, ректор
Военна академия „Г. С. 
Раковски“ – контраад-
мирал Митко Петев, на-
чалник
Български есперант-
ски съюз – инж. Борис 
Гаджанов, председател
АСМ в България – Ста-
нислав Морфов, предсе-
дател
АСМ – Пловдив – Зорни-
ца Димова, председател
МБАЛ – МК „Св. Иван 
Рилски“, Пловдив – д-р 
Николай Салутски, упра-
вител
Многопрофилна транс-
портна болница – Плов-
див – д-р Огнян Найде-
нов
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Ако е вярно, че наука-
та е организирано знание, 
а мъдростта е организи-
ран живот, то Юбилей-
ната научна конферен-
ция „Наука за здраве“ бе-
ше наука и мъдрост в ед-
но. Тя показа традиции и 
новаторство и потенциа-
ла на академичната коле-
гия на МУ – Пловдив да 
твори и да оставя вдъхно-
вяваща следа. Отдавна не 

ЮБИЛЕЙНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ  
„НАУКА ЗА ЗДРАВЕ“ –  

ЗАЕДНО МОЖЕМ ПОВЕЧЕ

сме били толкова обеди-
нени от идеята, че всич-
ки служим на една кау-
за – нашият Университет 
да бъде по-добър и успе-
шен. 

От 20 до 22 май 2015 г. 
МУ – Пловдив се превър-
на в международен кон-
гресен център. Това ста-
на възможно благодаре-
ние на усилията на всич-
ки преподаватели, докто-
ранти, студенти и служи-
тели, умело организирани 
от Научния и Междуна-
родния отдел и с подкре-
пата на Административ-
ния отдел, МНД „Аскле-
пий“ и студентските орга-
низации. Научният коми-
тет на конференцията, в 
състава на който влизаха 
зам.-ректорът и зам.-де-
каните по НИД, научни-
ят секретар и зам.-предсе-
дателят на Съвета по нау-
ка, допринесоха за подбо-
ра на участията и качест-
вото на представените на-
учни съобщения.

Във форума участва-
ха учени от всички ви-
сши медицински учили-
ща в страната, от БАН и 
от други академични ин-
ституции. Регистрираха 
се рекорден брой учас-

тници – 264 пасивни и 
258 активни, които пред-
ставиха 224 електронни 
постера и 34 устни пре-
зентации. С усилията и 
компетенциите на инж. 
Н. Неделев и доц. Бл. 
Маринов беше създадена 
платформа за онлайн ре-
гистрация, изпращане на 
резюмета, публикуване 
на постери и издаване на 
сертификати за участие – 
авангарден подход, с ка-
къвто могат да се похва-
лят малко университети. 
За пръв път успяхме да 
проведем 7 паралелни на-
учни сесии, които проте-
коха изключително орга-
низирано и обогатяващо 
благодарение на нашите 
модератори. Специални 
благодарности към всич-
ки 86 хабилитирани пре-
подаватели, които моде-
рираха научните сесии.

Едва ли има друго ви-
сше училище в страна-
та, което по подобен по-
вод да е получило тол-

кова сериозна общест-
вена и професионал-
на подкрепа. Признание 
за авторитета на МУ – 
Пловдив е присъствие-
то на 46 официални гос-
ти от страната и чужби-
на. След тях са академи-
ци (акад. П. Василева), 
ректори и заместник-рек-
тори (Prof. Andrea Onetti 
Muda, Prof. Paolo Pozzilli, 
Prof. Konstantin Yenkoyan, 
Prof. Yervand Sahakyan, 
Prof. Dan Dumitrascu), де-
кани на факултети (Prof. 
Ives Poumay, проф. Ц. 
Воденичаров), 7 докто-
ри хонорис кауза (Prof. 
Philippe Pellerin, Prof. 
Ives Poumay, Prof. David 
Moscona, Prof. Patrick 
Dhellemmes, Prof. Andrew 
Miles, Prof. Adam Stabholz, 
Prof. Jukka Meurman, 
проф. Ц. Воденичаров), 
национални консултан-
ти (проф. Е. Наумова, 
проф. Т. Кантарджиев), 
консули и почетни кон-
сули на Франция, Белгия, 
Германия, Израел. 

Научната програма на 
Юбилейната конферен-
ция започна с ключова-
та лекция на световноиз-
вестния проф. Jean-Claude 
Chermann – един от от-
кривателите на HIV ви-
руса. Чухме 40 пленарни 
лекции на експертно ни-
во – 19 от тях от българ-
ски лектори и 21 от чуж-
дестранни. Впечатляващи 
бяха пленарните доклади 
на Prof. Mikael Oellerich, 
Prof. Sir Jonathan Asbridge, 
Prof. Chris Ivanoff, Prof. 
Henriette Farkas и Prof. 
Emanuela Signori. Своя 
опит споделиха и Prof. 
Ján Kyselovič, Prof. Mikhail 

Mikhailovsky, Prof. Marios 
J. Anagnostakis, Prof. 
Evangelos Georgiou и Dr. 
Csilla Pesznyak. 

С респект и благодар-
ност оценяваме участие-
то на лекторите от МУ – 
Пловдив, които отговор-
но и компетентно защи-
тиха безспорния научен 
и преподавателски авто-
ритет на Университета. 
Интересни дискусии пре-
дизвикаха лекциите на 
Ст. Сивков, М. Токмакова, 
Др. Стоянов, М. Мурдже-
ва, И. Костадинова, Г. То-
мов, М. Орбецова, Р. Сте-
фанов. Свои резултати и 
наблюдения споделиха и 
И. Иванов, Д. Гетова, Е. 
Илиева, Р. Димов, Б. Са-
какушев, Ю. Анастасов, 
М. Стоева. 

Във всички сесии 
имаше избрани устни 
презентации и електрон-
ни постери. Отново сту-
денти, докторанти и мла-
ди учени имаха възмож-

ността да представят 
своите проучвания в се-
сията „Наука и младост“. 
Издаден е Сборник на-
учни съобщения от кон-
курсна сесия 2015 г. (ISSN 

1314-9229), в който са 
публикувани 34 пълно-
текстови съобщения. 

Всички 300 резюме-
та от конференцията на-
мериха трибуна в отделен 
Supplement на сп. FOLIA 
MEDICA.

Модераторите отли-
чиха 38 учени, които по-
лучиха грамоти и въз-
можността да представят 
своите трудове в пълен 
текст за отпечатване след 
рецензиране в сп. FOLIA 
MEDICA. За първа годи-
на осигурихме подкре-
па от БЛС по системата 
за непрекъснато обуче-
ние. 77 лекари получиха 
кредити за участието си в 
конференцията.

Вярно е, че цифрите 
са важни и дават предста-
ва за мащаба на едно съ-
битие. По-важното обаче 
не се измерва в циф ри. 
То е в същността, в ду-
ха и в ентусиазма, с кой-
то всички ние организи-
рахме и проведохме това 
изключително за нас съ-
битие. То е и в примера, 
който дадохме, и в урока, 
който научихме – заедно 
можем повече!

Пожелавам на цяла-

та академична колегия ду-
хът на творчество и еди-
нение бъде по-често наш 
спътник. 
проф. д-р Виктория Сарафян, 

дмн, зам.-ректор НИД

Участници в конгреса

Балканската асоци-
ация по история и фи-
лософия на медици-
ната (БАИФМ) е ос-
нована във Варна през 
2005 г. с декларация на 
участниците във Втория 
Балкански конгрес по 

история на медицина-
та (първият е проведен в 
Охрид през 2003 г.). За ко-
президенти на БАИФМ 
са избрани изтъкнати-
те учени проф. Миладин 
Апостолов, председа-
тел на Българското дру-
жетсво по история на ме-
дицината и проф. Спирос 

Маркетос, председател 
на Пан-Елиническото 
дружество по история 
и философия на меди-
цината.

Активно участие в 
създаването и разви-
тието на БАИФМ взе-
мат водещи учени от 

ШЕСТИ БАЛКАНСКИ КОНГРЕС ПО ИСТОРИЯ И 
ФИЛОСОФИЯ НА МЕДИЦИНАТА

Проф. д-р Дроздстой Сто-
янов, дм 

на стр. 5
Пощенска марка, издадена в чест на 70 години  

от основаването на МУ – Пловдив
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НОЩ НА УЧЕНИТЕ 2015 ПРОГРАМА
14.30 –16.00 ч. – Аудиторен комплекс

• Мисия „Преподавател в МУ – 
Пловдив“ – Среща на поколенията
Водещ: доц. Нарцис Калева
Участници: проф. Петър Кавлаков, проф. 
Христо Миленков, проф. Никола Запрянов, 
проф. Мариана Мурджева, д-р Ангелина 
Стоянова, доц. Нешка Манчорова
• ФДМ млад преподавател

16.00 ч. – Аудиторен комплекс
• Връчване на наградата на ректора 
за Най-добър учен

16.15 – 18.00 ч. – Аудиторен комплекс
• Дебат „Книжката или мишката – 
реален или виртуален университет?“ 
Водещ: Стефан Лозанов
Лидери на отборите: д-р Петър Димов, 
МФ и д-р Мариян Тополов, ФФ
Студенти: Петър Мърмъров – МФ, 
Нели Панкова – ФФ, Петър Шентов – 
ФДМ, Костадин Костадинов – МФ, 

Злателина Добрикова – ФФ, Мария 
Масларова – ФДМ
• Госпъл хор при МУ – Пловдив и 
индивидуални изпълнители

18.00 ч. – Аудиторен комплекс
• Обявяване на резултатите от кон-
курса за име на академичния танцов 
ансамбъл
• Изпълнение на академичен фол-
клорен ансамбъл при МУ – Пловдив 
с ръководител Стефан Йорданов

18.30 – 24.00 ч. – Аудиторен комплекс
• Благотворителен кулинарен базар 
и музикални изпълнения. 
Събраните средства ще бъдат предоставе-
ни за носии на фолклорния ансамбъл при 
МУ – Пловдив.

Всички събития са открити за сту-
денти, преподаватели, изследователи и 
широка публика. Атмосферата от Нощта на учените

МЕЖДУНАРОДНА СРЕЩА НА ЕКСПЕРТИ  
ЗА ПРОБЛЕМИ НА ВЪНШНИЯ ВИД

От 8.09. до 10.09.2015 г. 
МУ – Пловдив беше до-
макин на Международна 
акция по програма COST 
(European COoperation in 
Science and Technology) за 
координация на изследо-
вателски мрежи в Европа. 
Инициативата се под-
крепя от Европейската 
фондация по наука и 
Европейските рамкови 
програми за изследвания 
и технологично развитие. 

В МУ – Пловдив гос-
туваха над 50 експерти 
от 30 страни на Европа, 
Америка, Австралия и 
Нова Зеландия.

На събитието, про-
веждано за първи път в 
България и МУ – Пловдив 
по тази тематика, се дис-
кутираха проблеми, свър-
зани със справяне с фи-
зическите и психологиче-
ските последици при неу-
довлетвореност от външ-
ния вид – интегриране 
на научните проучвания 
по проблема с практика-
та, възприемане на външ-
ността в мултиетническа 
среда, ролята на интер-
нет и социалните медии. 
Акцентите бяха пости-
женията при лечение на 
пациентите в различни-
те географски региони и 
необходимост от хармо-
низация на научните из-
следвания и алгоритми на 
поведение в институции-
те, ангажирани с пробле-
мите на деца или индиви-
ди с лицеви и други ано-

малии във външния вид. 
През последните го-

дини се установи, че 
външният вид има голямо 
значение за професио-
налната и личната реали-
зация при хора с видими 
различия. Отчасти про-
блемът е породен и от 
промените в ценностна-
та система в обществото 
и влиянието на медиите, 
които успяват да внушат 
на младите хора, че външ-
ният вид има пряко отно-
шение към реализация-
та им. Оттук е и големи-
ят интерес към естетична-
та хирургия през послед-
ните години. Здравната 
система едва сега се за-
мисля за цялостно, ком-
плексно лечение при хо-
ра с вродени или придо-
бити видими различия. 
Същевременно държав-
ните институции често 
стоят неубедително, ко-
гато вследствие на не-
добра медицинска прак-
тика се стига до уврежда-
ния и заболяване при не-
успешни козметични ин-
тервенции. Това е повод 
проектът да се превърне 
в COST акция и различ-
ни специалисти да създа-
ват полезни контакти на 
тези конференции и съв-
местни научни изследва-
ния в тази област. 

През първия ден 
(8.09.2015 г.) освен екс-
пертите присъстваха и 
млади учени, докторан-
ти и студенти на МУ – 

Пловдив. Изнесени бя-
ха лекции на английски 
език от изтъкнати чуждес-
транни учени по пробле-
ма. МУ – Пловдив беше 
представен от лектори-
те проф. д-р Юрий Ана-
стасов – пластичен хи-
рург, и проф. д-р Дроз-
дстой Стоянов – психи-
атър. Проф. Анастасов е 
делегат на акцията и член 
на УС за България. Ор-
ганизатори на срещата и 
гости на МУ – Пловдив 
бяха проф. Никола Рум-
сей (от Центъра за изследва-
ния по проблеми на външния 
вид, Секция по психология, в 
Бристол, Великобритания) 
и проф. Мартин Персон 
(от университета в Бристол, 
Великобритания) – научен 
секретар на УС на COST 
акцията.

В дните на събитието 
10 работни групи от екс-
перти заседаваха за об-
съждане на конкретни 
мерки, свързани с пре-
одоляване на психоло-
гическите и социалните 
проб леми на хората, не-
удовлетворени от външ-
ния си вид.

Срещата е и поред-
ното високо престижно 
международно събитие, 
организирано в чест на 
70-годишнината на МУ – 
Пловдив.
проф. д-р Мариана Мурджева, 

зам.-ректор МСПД
и проф. Юрий Анастасов – 
пластичен хирург и делегат 

на COST

Гърция (проф. Хеле-
ни Христопулу-Алетра, 
доц. Ники Папаврами-
ду), Турция (проф. Ай-
шегюл Демирхан-Ерде-
мир, проф. Нил Сари), 
Румъния (проф. Нико-
лае Марку), Хърватска, 
Словения и др. 

След кончината на 
проф. Маркетос  на не-
гово място като съпред-
седател на БАИФМ бе-
ше определена проф. 
Хелени Алетра от уни-
верситета „Аристотел“ 
в Солун.

Третият Балкански 
конгрес беше прове-
ден именно в Солун 
през 2007 г. През 2008 г. 
БАИФМ даде своя при-
нос към международния 
колоквиум, посветен на  
Кодекса от Влатадон на 

от стр. 4 именития римски учен 
от гръцки произход 
Клавдий Гален.

Четвъртият кон-
грес беше проведен в 
Брашов, Румъния, а 
Петият – в Истанбул, 
през 2011 г. 

Шестият ще бъ-
де проведен в Меди-
цинския университет – 
Пловдив от 23 до 26 ок-
томври 2015 г. под пат-
ронажа на ректора на 
Университета чл.-кор. 
проф. Стефан Костя-
нев.

Сред гостите на 
Конгреса ще бъдат ли-
дери на световната ис-
торико-медицинска 
общност, сред които е и 
проф. д-р Дейна Баран, 
генерален секреатар на 
Международното дру-
жество по история на 
медицината.

Атмосферата от Нощта на учените

ШЕСТИ БАЛКАНСКИ КОНГРЕС  
ПО ИСТОРИЯ И ФИЛОСОФИЯ  

НА МЕДИЦИНАТА
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НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ИНТЕРАКТИВНО 
МЕДИЦИНСКО ОБУЧЕНИЕ

На 6.07.2015 г. офици-
ално се откри Комплекс 
за транслационни невро-
науки и Медицински си-
мулационен и тренировъ-
чен център.

Симулационният тре-
нировъчен център разпо-
лага с 12 високо техноло-

гични симулационни ма-
некена (Laerdal, Norway). 
Те са групирани в три 
комплекта, всеки от които 
се състои от: 1/ Възрастен 
мъж/жена (SimMan 3G), 
мащабиращ се до мо-
дел на тежки травматич-
ни увреди; 2/ Бременна 
жена (SimMom); 3/ Дете 
до 10 години (SimJunior) 
и 4/ Бебе до 6 месеца 
(SimBaby). Манекените са 
комплектовани с много-
функционални монитори 
и дават възможност за из-
вършване на диагностич-
ни и инвазивни процеду-
ри и апликации.

Центърът има за цел 
повишаване на нивото 
на интерактивност и ин-
тегративност в обучение-
то по медицина.

Със създаването на 
подобна, уникална за 
страната структура, МУ – 

Пловдив дава още ед-
на заявка за лидерското 
място в сферата на ме-
дицинското образова-
ние. Центърът е решава-
щата стъпка от комплекс-
на програма за изграж-
дането на звено за симу-
лационна хирургия (ен-

доскопска, лапароскопска 
и експериментална) и ка-
то финален етап – на на-
вигационна хирургия.

Същият ден беше от-
крит и комплексът за 
транслационни невро-
науки. Той включва уни-
кална за Балканите сис-
тема за магнитно-резо-
нансно изследване на мо-

зъка 3Тесла. Тя дава въз-
можност за по-ефектив-
на образна морфологич-
на и функционална диаг-
ностика на заболявания в 
областта на клиничната 
невронаука – неврология, 
психиатрия, неврохирур-
гия и детска неврология. 
Осигуряват се условия за 
интердисциплинарни из-
следвания и се предоста-
вя възможност за ползва-
не от различни учени и 
научни групи.

Комплексът е изгра-
ден и оборудван по до-
говор BG161PO003-
1.2.04-0024-C0001 по 
Оперативна програ-
ма „Развитие на конку-
рентоспособността на 
българската икономи-
ка“ 2007 – 2013, съфи-
нансирана от ЕС чрез 
Европейския фонд за ре-
гионално развитие.

Медицинският симу-
лационен и тренировъ-
чен център се изгражда 
по инициатива на МУ – 
Пловдив и създава въз-
можности за интерактив-
но медицинско обучение.

Сградата на Комплекса за транслационни невронауки 
и Медицинския симулационен и тренировъчен център

Система за магнитно-резонансно изследване 

Медицинският симу-
лационен и тренировъ-
чен център в близко бъ-
деще ще се помещава 
на целия трети етаж на 
Аудиторния комплекс. В 
обучението вземат учас-
тие асистенти от различ-
ни звена – анестезиоло-
зи, интензивисти, педи-
атри и акушер-гинеколо-
зи, което създава пред-
поставки за масово и раз-
нообразно приложение 
на манекените. 

Възможностите на от-
делните манекени са как-
то следва:

• SimMan – разрабо-
тен да предостави най-
реалистичния възможен 
тренинг на медици от 
различни специалности, 
включително моделира-
не на палпация и аускул-
тация, наличие и цирку-
лация на телесни течно-
сти, неврологични симп-
томи...

• SimMom – мане-
кен със специален акцент 
върху акушерството, пре-
доставящ изключителна 
нагледност и реализъм 
при демонстрация на раз-
личните видове ражда-
ния. Включва и богат на-
бор от матки и плаценти.

• SimJunior и SimBaby – 
биха намерили приложе-
ние при обучението на 
неонатолози, педиатри и 
общопрактикуващи лека-
ри, както и на всички ме-
дици, работещи с деца.

Потенциалните бене-
фициенти от работата на 
Медицинския симулацио-
нен и тренировъчен цен-
тър биха били:

• студенти от послед-
ните курсове на следване, 
които искат да придоби-
ят по-задълбочени прак-
тически навици при ра-
бота с пациенти;

• специализанти в 
началото на своето обу-
чение;

• сестри и акушер-
ки, за придобиване на оп-
редели навици;

• общопрактикува-
щи лекари, желаещи да 
разширят своята компе-
тентност;

• парамедици от цен-
тровете за спешна меди-
цинска помощ.

Богатите технологич-
ни възможности на мане-
кените и на практика не-
ограничените софтуерни 
варианти са предпостав-
ки за поставянето на едно 
вълнуващо начало на ин-
терактивното медицин-
ско обучение.

Доц. д-р Благой Маринов, дм 
експертно мнение

отстъпвайки само на На-
ционалната спортна ака-
демия (НСА). Организа-
торите от Националното 
представителство на сту-
дентските съвети, събраха 
близо 400 студенти от над 
20 университета от цяла-
та страна. Това лято учас-
тниците се включиха в 10 
вида спорт – баскетбол, 
футбол, волейбол, плува-
не, дърпане на въже, пла-
жен крос, плажна щафе-
та, плажен тенис, трибой 
по покер, табла и шах.

НАГРАДИ ЗА МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ПЛОВДИВ
от стр. 1 Г. Симеонов, Д. Бож-

ков, П. Петков и Ж. Ге-
оргиев взеха златните ме-
дали на баскетбол мъже, 
като тотално надиграха 
съперниците си от ПУ, 
НСА и УНСС. Е. Начева 
и Ж. Георгиев спечели-
ха първото място на пла-
жен тенис. МУ – Плов-
див получи второ място 
в дисциплината „плаж-
на щафета“, където пър-
во и трето място бяха до-
минирани от отборите 
на НСА. Бронза в дисци-
плините дърпане на въже 

взе отбор от 7 мъже и 3 
жени на МУ – Пловдив. 
В дисциплината плува-
не мъже първокурсникът 
Д. Недевски взе 3-то мяс-
то, а в плуване жени – И. 
Пашалийска също донесе 
бронза. В плажния волей-
бол за жени Е. Начева, И. 
Пашалийска, В. Вълчева 
и Н. Кадрева станаха тре-
ти в крайното класира-
не. Четвърти места МУ – 
Пловдив взе в надпрева-
рата по плажен футбол, а 
в дисциплината 1800 ме-
тра плажен крос Д. Колев 

завърши 4-ти. На трибо-
ят по покер, табла и шах 
представителите на МУ – 

Пловдив взеха съответно 
трето, шесто и осмо мяс-
то.

Отборът на МУ – Пловдив  
за участие в Летен университет Албена 2015
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сти Медицина, Дентална ме-
дицина и Фармация бе про-
веден изцяло в почти те-

КАНДИДАТСТУДЕНТСКА КАМПАНИЯ 2015
от стр. 1

Преди кандидат- 
студентския изпит

ПРОВЕЖДАНЕТО НА МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧНО 
ИЗСЛЕДВАНЕ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ПРИ ПАЦИЕНТИ С 

НАПРЕДНАЛ ИЛИ МЕТАСТАЗИРАЛ РАК НА ДЕБЕЛОТО ЧЕРВО
Коментар на специалистите проф. д-р Ж. Грудева-Попова и  

проф. д-р В. Сарафян
Проф. д-р Жанет 
Грудева-Попова, дм

Началник на Клиниката 
по медицинска онкология – 
УМБАЛ „Св. Георги“, 
Пловдив

Зам.-директор по диаг-
ностично-лечебна дейност – 
УМБАЛ „Св. Георги“

Ръководител на Секция-
та по медицинска онкология, 
МУ – Пловдив

Проф. д-р Виктория 
Сарафян, дм, дмн

Ръководител на Катедра-
та по медицинска биология и 
на Лабораторията по моле-
кулна биология и генетика, 
Медицински университет – 
Пловдив

Заместник-ректор на 
Медицинския университет – 
Пловдив

Защо се налага молекулярно-генетично изслед-
ване при пациенти с карцином на дебелото черво?

Съществуват научни доказателства, че около 30 – 
50% от пациентите с тази диагноза притежават мути-
рал (абнормен) KRAS ген. Доказването на мутацията 
става с помощта на молекулярно-генетично изследва-
не. Пациентите, които не са носители на такава мута-
ция (т.н. група с немутирал или див тип), са показани 
за приложение на високоефективна таргетна терапия. 
Последната се съчетава с химиотерапия.

Кои пациенти са показани за това изследване?
Съгласно актуалните терапевтични медицински 

стандарти провеждането на молекулярно-генетично 
изследване е задължително при пациенти с метастази-
рало заболяване. С оглед максимално оптимизиране 
на лечението и скъсяване на времето за започването му 
е възможно провеждане на този анализ и при локал-
но авансирало заболяване. Изследването на туморната 
тъкан трябва да отговаря на определени хистологични 
критерии, които са свъзрани с висок метастичен риск.

Може ли изследването да помогне на пациен-
тите и с какво?

Изследването носи важна информация на леку-
ващия екип при избора на точния терапевтичен ре-
жим. Пациентите с немутирал (див) тип са показа-
ни за лечение с т.н. таргетна (персонализирана) тера-
пия. Медикаментите от тази група имат различен от 
цитостатиците и високоспецифичен механизъм на 
действие. Притежават по-ниска токсичност и много 
добра ефективност. Таргетната терапия при карци-
нома на дебелото черво има 100% реимбурсация от 
НЗОК. 

Къде се извършват тези анализи?
Молекулно-генетичните анализи за RAS мутации 

се извършват в Лабораторията по молекулна биология 
и генетика към Катедрата по медицинска биология на 
Медицинския университет – Пловдив.  

Колко струват?
На този етап анализите са безплатни за пациен-

та, защото се покриват по програма, спосорирана от 
фирма Амджен.

Какво точно се изследва? За какво време може 
да получи резултат?

Иследва се тъкан от тумора, която е получена по 
време на операция и е включена в парафин. Резултат 
може да се получи от 1 до 2 седмици според броя на 
постъпилите проби за анализ.

Какво трябва да направи пациентът, ако же-
лае подобен тест?

Пациентът трябва да се обърне към лекар – меди-
цински онколог или хирурга оператор, които познават 
състоянието му и според стадия и хистологичната ха-
рактеристика на тумора може да преценят дали е пока-
зан за подобно изследване. Ако то е подходящо, лека-
рят трябва да обясни на пациента същността на теста. 
При съгласие от страна на болния, той попълва ин-
формирано съгласие и получава от насочващия лекар 
фиш за молекулно-генетично изследване, заедно с па-
рафиново блокче с туморната тъкан за анализ. 

Каква информация му дава Вашето изследва-
не?

Изследването е максимално информативно и се 
базира на високочувствителна методика за определяне 
наличието на мутации в гените KRAS и NRAS, които 
определят индивидуалната чувствителност към опре-
делени противотуморни медикаменти. Според резул-
тата от анализа лекуващият лекар може да избере най-
подходящия медикамент за съответния пациент. Така 
се избягват нежеланите ефекти на лекарства, към кои-
то болният не е чувствителен. В същото време се пред-
лага алтернатива, която осигурява по-добър лечебен 
ефект. Това е пример за т.нар. персонализирана тера-
пия – т.е. точното лекарство за точния човек. Много 
важно е обаче то да се предпише и в точното време. 
За това лекари и пациенти трябва да са запознати, да 
се консултират с компетентни специалисти и да се об-
ръщат за изследване навреме.

По материали на Здравен навигатор

стов вариант; активните 
въпроси изискваха кра-
тък и конкретен отговор. 

Успех в провеждането 
на КСК бе възможността 
за изцяло оn-line канди-
датстване чрез трите на-
чина на електронни раз-
плащания: е-Pay; EasyPay; 
POS-терминал.
проф. д-р Мария Куклева, дм

Заместник-ректор УД,
Председател на 

Университетската комисия 
на КСК-2015,  

МУ – Пловдив

На 1 септември 2015 г. 
се проведе редовно засе-
дание на Студентския съ-
вет в МУ – Пловдив.

Акцентите бяха свър-
зани с необходимостта от 
промени в „Правилника 
за организацията и дей-
ността на СС на МУ – 
Пловдив“, обсъждане 
на „Деня на ориентаци-
ята 2015“, организира-
не на семинар на СС на 
18 – 20 септември 2015 г. 
Изтъкна се необходи-
мостта от приемане на 
списък с проблемни въ-
проси, които УС да по-
стави пред ръководство-
то на университета. 

Във връзка с напра-
вените предложения на-
стъпиха промени в „Пра-
вилника за организация-
та и дейността на СС на 
МУ – Пловдив“, свързани 
с процедурите за участие 
и определяне на кандида-
ти на ОСС  и изборния 
процес като цяло. Дис-
кутирани бяха условията 
за преброяването на бю-
летините и  сроковете за 
оповестяване на резулта-
тите от избора. Общото 
мнение бе, че с промени-
те се постигне абсолют-
на прозрачност при из-
бора на членове на ОСС. 
Промените бяха обсъде-
ни и единодушно приети 
от присъстващите на съ-
бранието.

Акцент на събранието 
бе и ежегодният „Ден на 
ориентацията 2015“, кой-
то ще се състои на 13 сеп-
тември 2015 г. на терито-
рията на университета, а 
вечерта първокурсници-
те ще бъдат поканени на 
парти. В „Деня на ори-
ентацията“ СС има наме-
рение да изнесе презен-
тация, в която ще се ак-
центира върху тезата, че 
„корупцията“ и „дискри-
минацията“ нямат място 
в живота на нашия уни-
верситет. Играта „MUP-
Adventure“ ще се прове-
де на обяд, като отбори-
те ще бъдат съставени от 
студенти от различни фа-
култети. Основната цел 
на играта е опознаване на 
базите на МУ – Пловдив 
по един забавен начин.

СТУДЕНТСКИЯТ 
СЪВЕТ ЗАПОЧНА 

РАБОТА В НОВАТА 
УЧЕБНА ГОДИНА

на стр. 8
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За постигане на по-
добра организация на 
„Ден на ориентацията 
2015“, се създаде работ-
на група за реализиране-
то му и избиране на ко-
ординатори. Така все-

СТУДЕНТСКИЯТ СЪВЕТ ЗАПОЧНА 
РАБОТА В НОВАТА УЧЕБНА ГОДИНА

от стр. 7

ки факултет ще има въз-
можността да организи-
ра и взаимодейства с ос-
таналите при осъществя-
ването на мероприятията 
и дейностите. 

Кандидатурите бяха 
обсъдени и единодуш-
но приети. Представя-
ме Ви избраните коорди-
натори на работна група 
по факултети: А. Белов – 
МФ; В. Христова – ФФ; 
В. Александрова – ФДМ; 
Е. Карамучева – МК; М. 
Герова – ФОЗ; И. Атана-
сов – представляващ ра-
ботната група.

Финализира се и 
книжката за първокурс-
ниците, която ще бъде 
раздавана на място и съ-
държа ценна информа-
ция „от студенти за сту-
денти“.

По предложение на 
председателя Васил Грив-
нев се взе решение да се 
проведе семинар на СС, 
на който да се изготви 
цялостна визия и страте-
гия за работата на органи-
зацията в близкото бъде-
ще. Във връзка със семи-
нара председателят разда-

де писма с конкретни за-
дачи на членовете, коор-
динаторите на комисии-
те и зам.-председателите 
на СС.

Изготви се списък 
на предложенията за ре-
шения на проблемни-

те въпроси за студенти-
те на МУ – Пловдив, ка-
то за основа се взе списъ-
кът, които УС връчи на 
кандидат-ректорите то-
зи юли. СС взе решение 
как да бъде актуализиран 
той, като се постигна съ-
гласие по всички точки 
и списъкът бе подкре-
пен с пълно мнозинство. 
Ръководството на СС ще 
постави пред ректора 
на МУ – Пловдив, спи-
съка с проблемите, кои-
то според нас предсто-
ят да бъдат решени във 
всеки един от факултети-
те. Като основен мотив в 
проблемните въпроси се 
издига борбата с коруп-
цията, подобряване на ка-
чеството на образование-
то и контрола над учебния 
процес. СС смята да под-
държа активна студентска 
позиция в разрешаването 
на тези въпроси. 

Заседанието приклю-
чи след 4 часа работа с из-
черпан дневен ред и по-
желание за следващата 
продуктивна среща. 

Васил Гривнев,
председател на СС 

РЪКОВОДСТВО НА ОБЩОТО 
СЪБРАНИЕ НА МУ – ПЛОВДИВ,

избрано на 14.07.2015 г. за мандат 
2015 – 2019 г.

проф. д-р Мая Богданова Кръстева, дм – 
председател
проф. д-р Владимир Павлов Ставрев, 
дм – зам.-председател

АКАДЕМИЧЕН СЪВЕТ  
НА МУ – ПЛОВДИВ,

избран на Общо събрание на 
14.07.2015 г. за мандат 2015 – 2019 г.

чл.-кор. проф. д-р Стефан Стоилов 
Костянев, дмн – ректор
проф. д-р Виктория Степан Сарафян, 
дмн – зам.-ректор НИД
проф. д-р Стефан Тодоров Сивков, дм – 
зам.-ректор КА
проф. д-р Мариана Атанасова Мурдже-
ва, дм – зам.-ректор МСПД
проф. д-р Благовест Костадинов Пехли-
ванов, дмн
проф. д-р Николай Петров Бояджиев, дм
проф. д-р Людмил Пейчев Пейчев, дм
доц. д-р Благой Иванов Маринов, дм
проф. д-р Иванка Илиева Костадино-
ва, дм
проф. д-р Мария Петрова Куклева, 
дмн – зам.-ректор УД
проф. д-р Мария Миткова Орбецова, дм
проф. д-р Иван Янков Дечев, дм
проф. д-р Карен Бриянов Джамбазов, дм
проф. д-р Мариета Конарева-Костяне-
ва, дм
проф. д-р Ангел Петров Учиков, дмн
проф. д-р Федя Петров Николов, дм
проф. д-р Владимир Павлов Ставрев, дмн
проф. д-р Чавдар Стефанов Стефанов, 
дмн

проф. Атанас Димитров Кръстев, дбн
проф. д-р Борислав Димитров Китов, дм
доц. д-р Мария Петкова Токмакова, дм
доц. д-р Юлия Георгиева Николова, дм
доц. д-р Илиан Йорданов Дойков, дм
доц. д-р Бенямин Леон Анави, дм
проф. д-р Кичка Георгиева Велкова, дмн
проф. д-р Георги Рангелов Тодоров, дм
проф. д-р Иван Стефанов Иванов, дм
проф. д-р Мирослава Николова Боше-
ва, дм
проф. д-р Румен Стефанов Стефанов, дм
проф. д-р Пенка Пенева Стефанова-
Пеева, дм
проф. д-р Нели Петрова Сивкова, дм
доц. Людмил Каменов Луканов, дх
проф. д-р Елена Милкова Илиева, дм
доц. д-р Евгений Калев Мошеков, дм
д-р Анелия Веселинова Биволарска, дм
д-р Стоян Симеонов Новаков
д-р Анастасия Георгиева Тренова, дм
д-р Тихомир Цветков Боев
д-р Евгения Иванова Бацелова
Костадин Рангелов Костадинов – студент
д-р Таня Павлова Божкова – докторант
д-р Мина Илиева Иванова – докторант
Васил Иванов Гривнев – студент
д-р Кети Стоянова Йовчева – докторант
Боряна Миткова Чафадарова – студент

КОНТРОЛЕН СЪВЕТ  
НА МУ – ПЛОВДИВ,

избран на Общо събрание на 
14.07.2015 г. за мандат 2015 – 2019 г.

доц. д-р Владимир Николов Сираков, 
дмн – председател
проф. д-р Йорданка Димитрова 
Милчева-Стоилова, дм – зам.-председател
Благовест Пешков Петров, студент – 
член

БЪЛГАРСКИ АВТОРИ ВЪВ ВТОРАТА МЕЖДУНАРОДНА ХАЙКУ 
КОНФЕРЕНЦИЯ В КРАКОВ – ПОЛША

От 15 до 17 май 2015 в музея на япон-
ското изкуство и технологии Manggha 
в град Краков, Полша, се проведе вто-
ра международна хайку конференция. 
Тя бе част от IV фестивал, посветен на 
нобелиста Чеслав Милош, публикувал 
преводи на класически японски майсто-
ри и съвременни американски и канад-
ски поети. Една от целите на конферен-
цията бе да се разпространяват знания 
за развитието на хайку в Полша и стра-
ните от Централна и Източна Европа. 

Участваха автори от: Австралия, 

България, Хърватия, Дания, Холандия, 
Япония, Литва, Германия, Румъния, 
Швейцария, Украйна, САЩ, Унгария, 
Великобритания и Полша. 

Представената хайку антология 
включва 47 имена от различни краища 
на света. 

9 български автори бяха отличе-
ни на третия конкурс за хайку Japan-
Russia Akita the Land of  Poetry (Япония-
Русия, Акита – земя на поезия). Сред тях 
са Минко Танев и Стоянка Боянова от 
Пловдивския хайку клуб.

Преподавател по бъл-
гарски език в ДЕСО, МУ – 
Пловдив. Член на СБП. 
Представя Хайку клуб – 
Пловдив. Превеждан на ан-
глийски, немски, френски, 
полски, сръбски, словашки.

Минко
Танев

Стоянка 
Боянова

Пише поезия, хайку и 
проза. Представя Хайку 
клуб – Пловдив на нацио-
нални и международни кон-
ференции. Носител на първа 
награда за хайку от конкур-
са на Българския хайку съюз 
2015 г. Член на СБП.

***метеорити
митични послания
от Атлантида

***пеперуден миг 
над синята планета 
слънчеви криле

***светени пръски 
ритуални пиршества 
мигновения

***Светулка в нощта
на прозореца свети.
Поздрав от мама.

***Търся пулса на
сърцето на Всемира.
И чувам своя.

***Златни кубета. 
Бели душите молят 
за венчание.


