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Целта на този Информационен каталог е да представи основните 
международни дейности и партньорства на Медицински университет – 
Варна за периода 2012-2016 година. Той е предназначен за широка 
читателска аудитория – както за преподаватели, студенти, 
докторанти, специализанти и служители на Медицински университет – 
Варна, така и за международни институции и представители на 
бизнеса, настоящи и бъдещи партньори. 

 

С какво може да Ви бъде полезен Информационният каталог? 

 Да откриете информация за нашите международни 
партньорства, за програмите, инициативите и събитията, 
свързани с международната дейност на университета. 

 Да намерите вдъхновение за Вашите идеи и да ги развиете заедно 
с нас и нашите партньори. 

 Да откриете Медицински университет – Варна като Ваш нов 
партньор. 

 Да получите информация, съдействие и експертни консултации 
относно установяване на контакти и сътрудничество с 
потенциални бъдещи партньори за реализиране на иновативни 
идеи. 
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АДРЕС НА РЕКТОРА НА МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА 

Скъпи партньори, колеги и студенти, 
 

Свидетели сме на глобални предизвикателства, които 

изискват тотално сътрудничество между всички страни. За 

да се постигне такова сътрудничество, народите трябва да 

говорят на един и същ език – новия език на новия свят. А 

какъв по-общ език може да съществува от езика на 

науката, медицината, здравето, технологиите, свързани с 

него. 

Вие, нашите партньори, и ние, членовете на академичната 

общност, учените, изследователите и преподавателите, сме тези, които ще 

създадем това ново академично пространство, в което ще водим нов диалог на 

езика на научните изследвания и иновациите. 

Заедно с нашите партньори от над 90 образователни и изследователски 

институции на пет континента имаме голямо академично семейство, което 

включва и чуждестранните ни студенти от над 43 страни по света. Благодарение 

на тези партньорства осъществяваме интензивен обмен на преподаватели, 

студенти, докторанти и специализанти, за да сме винаги в авангарда на 

медицинската наука, на денталната медицина, фармацията и общественото 

здравеопазване. Благодарение на тях Медицински университет – Варна е един от 

най-динамично развиващите се университети в България, със съвременна и 

високотехнологична база за обучение и развитие на научноизследователска и 

практическа дейност, както и възможности за мащабни проекти в най-модерните 

области на медицинската наука и практика. 

Не е достатъчно да се каже, че международното сътрудничество е сред 

стратегическите приоритети и перспективи за развитие на университета. С много 

вдъхновение и ентусиазъм екипът на Отдел „Международно сътрудничество“ 

работи от години за разширяване на дългогодишните връзки, за привличане на 

нови партньори, за утвърждаване на международния престиж на университета и 

за установяване на онзи общ език, който ще ни помогне да се разбираме по-

добре като учени и професионалисти. 

Желая още много ползотворни сътрудничества и изграждане на професионални 

мрежи! 

 

Проф. д-р Красимир Иванов, д.м.н. 
Ректор 
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РЪКОВОДСТВО НА МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА 

 

 
 

Академичното ръководство на МУ-Варна на шествие по случай 24 май 
 

 

 

Проф. Тодорка Костадинова, д.и. 

Заместник-ректор по международно сътрудничество, 

акредитация и качество 

Тел. 052/ 677 089, факс: 052/677 080,  

                         e-mail: kostadinova@mu-varna.bg 

 

 

Проф. д-р Албена 

Керековска, д.м. 

Заместник-ректор 

"Учебна дейност" 

 

Проф. д-р Христина 

Групчева, д.м.н. 

Заместник-ректор  

"Иновации и транслационна                                             

медицина" 

 

Проф. д-р Риналдо 

Шишков, д.м.н 

Заместник-ректор 

"Кариерно развитие, 

научноизследова-                                                                                       

телска дейност  и СДО" 

  

 

Инж. Деян Грънчаров 

Помощник-ректор 
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Визията на Академичното ръководство на Медицински университет „Проф. д-р 

Параскев Стоянов“ - Варна е за устойчиво международно сътрудничество, като 

един от най-важните фактори за ефективно социално-икономическо, 

мултикултурно, научно-техническо и технологично развитие, с цел поддържане и 

разширяване на партньорските отношения между университетите, 

образователните институции и всички заинтересовани страни, за постигане на 

качествено образование, научни постижения и прилагането им в иновативни 

практически решения в областта на медицината, биотехнологиите и 

здравеопазването.  

 

ДЕЙНОСТИ НА ОТДЕЛ „МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО“ 

С Решение на Академичния съвет на МУ-Варна от 25.03.2007 г. създаденият през 

2004 г. Център по европейска интеграция и международна дейност се разраства 

и се преструктурира изцяло в съответствие с многобройните международни 

контакти и дейности, свързани с пълноправното членство на Република България 

в Европейския Съюз. Привлечени са сътрудници по различните направления и 

програми и Центърът е преименуван в Международен отдел. 

В резултат на разрастващата се международна дейност на Медицински 

университет – Варна и необходимостта от подготовка и реализиране на проекти 

по структурните фондове, от март 2012 г. са обособени два отдела -  

„Международно сътрудничество“ и „Международни проекти и програми". 

Отделът по международно сътрудничество запазва функциите си, като към него 

преминава и организацията и координацията по програма „Еразъм". 

1. Сътрудничество с международни организации 

 

 Установяване на контакти с чуждестранни образователни и 

научноизследователски институции, агенции, фондове и др. 

 Установяване и поддържане на контакти с правителствени и 

неправителствени организации, международни институции, асоциации, 

фондации и агенции, свързани с международната дейност на МУ-Варна. 

 Активно търсене и разпространение на информация относно възможности 

за партньорства и консорциуми по различни програми и инициативи. 

 

 

 

2. Сътрудничество с чуждестранни университети 
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 Разширяване и поддържане на международните връзки, както и търсене 

на възможности за академично сътрудничество с чуждестранни 

университети. 

 Изготвяне и подписване на договори и споразумения за международно 

сътрудничество и партньорства на Медицински университет – Варна. 

 

3. Студенти, специализанти и докторанти – привличане, обучение и обмен 

 

 Привличане на чуждестранни студенти, специализанти и докторанти чрез 

рекламна, информационна и организационна дейност. 

 Работа в тясно сътрудничество с всички отдели, свързани с набирането и 

обучението, следдипломната квалификация (специализации и 

докторантури) на чуждестранни граждани в МУ-Варна. 

 Организиране на летни училища, стажове и клинични практики за 

студенти, докторанти, специализанти в учебни бази на партньорските 

университети. 

 

4. Академичен състав – международно сътрудничество и обмен 

 

 Подпомагане на академичния състав в катедрите при установяването на 

международни сътрудничества в областта на обучението, 

научноизследователската работа, преподавателски и информационен 

обмен. 

 Съдействие на академичния състав и катедрите към МУ-Варна при 

изпълнение на дейностите в рамките на двустранни споразумения за 

академично сътрудничество. 

 

      5. Програма „ЕРАЗЪМ+" 

 

 Цялостна организация и координиране на мобилността на студенти, 

докторанти, преподавателски и административен персонал с 

партньорските университети по програма „ЕРАЗЪМ+". 

 

 

 

 

http://mu-varna.bg/BG/InternationalActivity/Pages/erazmus.aspx
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6. Международно представяне на университета 

 

 Организация на международни форуми – научни конференции, конгреси, 

симпозиуми и юбилейни чествания. 

 Представяне на международни форуми, изложения и университетски 

панаири с цел привличане на студенти и популяризиране на обучението в 

МУ-Варна. 

 Поддържане на представителството и участие на МУ-Варна в 

международните университетски асоциации, в които членува. 

 Посещения на гост-лектори от чужбина. 

 Участие в организацията на церемонии по връчване на титлата „доктор 

хонорис кауза". 

 Поддържане на актуална информация в английската версия на интернет 

страницата на Университета. 

 Иницииране и изработване на рекламни материали на МУ-Варна. 

 Участие в различни събития за издигане на международния престиж на 

МУ-Варна. 
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МЕЖДУНАРОДНИ ПАРТНЬОРСТВА 

Медицински университет – Варна развива и поддържа устойчиви партньорства с 
повече от 90 университета в около 30 страни от 5 континента. Нашите 
партньорства са свързани с основните образователни, научни, културни цели и 
приоритети на университета.  
 

 Партньори на Медицински университет – Варна от държави, членуващи 

в Европейския съюз: 

 

OBRY]ENI  
  

 

 University of Ghent  
 CASS European Institute of Management Studies 

               Graduate School of Management Studies, Brussels and Luxembourg  
 Free University of Brussels 
 Catholic University of Leuven   
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СИАНАКЙКЙФДЛСДИЙХЖРСЖКЙ 
ФФФФФФФФФФФФФФФ 
 
 Х 
 

 

 

 

 

 

  

   

 Groupe Hospitalier Saint Augustin, Malestroit  
 University of Angers 
 National School of Public Health (ENSP), Rennes 
 University of  Franche-Comté, Besancon 
 University of Bordeaux 
 Aix-Marseille University, Marseille 
 University of Strasbourg 
 Federation of Private Hospital and Assistance Establishments 

               Paris (FEHAP) 

 

 University of Marburg 
 Otto von Guericke University of Magdeburg 
 University of Cologne 
 University clinic of Augsburg 
 University of Leipzig 
 Free University of Berlin 
 University of Hannover 
 Protestant University of Applied Sciences, Berlin 
 University of Bonn 
 German Cancer Research Centre in Heidelberg 
 Technical University of Dresden 
 University of Rostock 
 European Education, Hilchenbach 
 Eberhard Karls University, Tübingen 
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 Партньори от европейски държави, нечленуващи в ЕС: 
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 Партньори от Азия: 
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 Партньори от Африка: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Партньори от Северна Америка:             
                                                                                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Подробна информация за международните партньори ще намерите на 
интернет страницата на Медицински университет – Варна www.mu-varna.bg, 
както и в отдел „Международно сътрудничество“. 
 
Разпознаването и признаването на чуждестранни партньори и сключването на 
двустранни споразумения за академично сътрудничество се извършва въз 
основа на процедура, утвърдена с решение на Академичния съвет при МУ-Варна 
през 2013 г. Реализирането на партньорствата се ръководи от заложените в 
договорите цели и научните приоритети на МУ-Варна. Към всеки договор се 
разработва годишна работна програма и се подписва като приложение. 
 

33%

59%

2% 4% 2%

Международни партньори по региони

Европейски държави извън 

ЕС

Държави-членки на ЕС

Африка

Азия

САЩ

https://en.wikipedia.org/wiki/Khartoum_North
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НАУЧНИ ПРИОРИТЕТИ НА МУ-ВАРНА 

В началото на 2015 г. са утвърдени следните приоритетни научни направления: 

 

 Храни и хранене 

 Трансплантационна и имплантационна медицина 

 Заболявания на централната нервна система 

 Онкология и редки заболявания 

 Мениджмънт на болестите, включително електронно здравеопазване 

 

Екипът на отдел „Международно сътрудничество“ съдейства на факултетите, 

катедрите, учебно-научните сектори и всички университетски структури, както и 

на Университетска болница „Св. Марина“ в търсенето на международни 

партньори, установяването на контакти, преподавателски и информационен 

обмен, изработването, кандидатстването и осъществяването на образователни и 

научноизследвателски проекти, провеждане на международни стажове и 

практики, културни и спортни инициативи. 

 

МЕЖДУНАРОДНИ ПАРТНЬОРСТВА НА ФАКУЛТЕТА ПО МЕДИЦИНА 

Факултетът по медицина на Медицински университет "Проф. д-р Параскев 

Стоянов" - Варна е създаден с Постановление на Министерския съвет 

№160/20.06.2001 г. Той е основно звено в структурата на университета, което 

обединява 20 катедри и 18 учебно-научни сектора. В него се подготвят кадри с 

висше образование по медицина, придобиващи образователно-

квалификационна степен "магистър" и професионална квалификация "магистър-

лекар", обучават се докторанти и се провежда следдипломно обучение по широк 

кръг специалности.  

 

Декан:  проф. д-р Радослав Радев, д.м. 

 

 С Клиниката по сърдечна и гръдна хирургия в Аугсбург, Германия 

 

Под егидата на МУ-Варна Асоциация „Сърце - бял дроб“, Фондация „Dr. 

Wolfbauer-Stiftung” и УМБАЛ „Св. Марина“ ежегодно организират провеждането 

на кардиохирургична-кардиологична конференция Варна-Аугсбург. Тази 

конференция и съпътстващите я курсове и съвместни операции от 

международни екипи е плод на 10-годишно съвместно сътрудничество между 
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Варна и Аугсбург. Тя е доказателство за високото качество на обучение, 

диагностика и лечение в МУ-Варна и УМБАЛ „Света Марина“. Съвместната 

работа на международно ниво допринася и за активизиране на 

научноизследователската и научноприложната работа в областта на 

кардиологията и кардиохирургията. Клиничните аспекти на сътрудничеството се 

координират от Клиниката по кардиохирургия в УМБАЛ „Св. Марина“, с 

ръководител доц. д-р Пламен Панайотов. 

 

В резултат на дългогодишно 
сътрудничество Клиниката по 
сърдечна и гръдна хирургия в 
Аугсбург с ръководител проф. д-р 
Михаел Байер ежегодно приема 
специализанти от МУ-Варна за 
обучение в различни техники по 
кардиохирургия. 
 
 

 С Федерален център по сърдечно-съдова хирургия, Пенза, Русия 

Споразумението за сътрудничество между Медицински университет – Варна, 

УМБАЛ „Света Марина" и Федералното държавно бюджетно учреждение 

„Федерален център по сърдечно-съдова хирургия" в гр. Пенза, Русия, е 

подписано в края на 2012 г. То включва обмяна на опит и информация в сферата 

на кардиохирургическите специалности, на специалисти и делегации, лекари и 

студенти; участие на специалисти в научнотематически конференции, конкурси, 

семинари и курсове; провеждане на съвместни научни изследвания и 

мероприятия; запознаване с технически средства и оборудване. 
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След участието си в ежегодния Конгрес по кардиохирургия д-р Йордан 

Красналиев от Катедрата по хирургически болести към МУ-Варна и д-р Сергей 

Мокан от Клиниката по кардиохирургия в УМБАЛ „Св. Марина“ споделиха 

впечатления от съвременното оборудване в Кардиологичния център в Пенза, 

операционните зали и лаборатории, както и от възможността да се 

срещнат и обменят опит със световноизвестни кардиохирурзи от цял свят. 

 

 С Университета в Питсбърг, САЩ 

 

Идеята за сътрудничество възниква по време на 13-та Национална конференция 

по колопроктология с международно участие, проведена през септември 2013 г. 

в гр. Варна, когато световно признати гост-лектори неколкократно цитират името 

на проф. Джеймс Лукетич от Университета в Питсбърг като безспорен иноватор и 

авторитет в областта на минимално инвазивната хирургия на хранопровода. 

 

В резултат от установения 

контакт през декември 2014 г. 

четирима хирурзи от УМБАЛ „Св. 

Марина“ преминават курс по 

Минимално инвазивна хирургия при 

рак на хранопровода в Питсбърг в 

клиниката на водещия специалист в 

тази област д-р Джеймс Лукетич. 

 

 

 С Университета в Бон, Германия 

 

В изпълнение на дейностите по договор за сътрудничество между Медицински 

университет – Варна, УМБАЛ „Св. Марина“ и Института по експериментална 

хематология и трансфузионна медицина при университета в Бон, през 2013 г. в 

Университетската болница във Варна е открит първият у нас Център за редки 

болести. Екипът от специалисти, ръководени от доц. д-р Валерия Калева, 

предоставя комплексни грижи на пациенти, страдащи от хемофилия, таласемия и 

други редки болести. В Центъра по редки болести дават консултации и немски 

специалисти по хематология от най-големия център по хемофилия в света – този 

в Бон, Германия. Визитите на гостите са във връзка със стартиралата в началото 

2014 г. “Twinning program” между двата центъра със спечелен грант от 
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Световната федерация по хемофилия и Програмата за сътрудничество между 

Медицински университет – Варна и Института по експериментална и 

трансфузионна хематология в Бон. 

 

Доц. д-р Валерия Калева – 
Ръководител на центъра по 
редки болести в УМБАЛ „Св. 
Марина“ и ръководител на 
Катедра по педиатрия, МУ-
Варна 
Проф. д-р Ханс Бракман – 
професор по хематология и 
коагулация в Университета в 
Бон 
Доц. д-р Анна Павлова - 
Ръководител на Лаборатория 

по молекулярна генетика към Институт за експериментална хематология и 
трансфузионна медицина, Университетска болница – Бон. 
 
В рамките на друг проект между Медицински университет – Варна и Института 
по експериментална хематология и трансфузионна медицина в Бон, през 
септември 2015 г. се проведе първи обучителен курс по хемофилия CHANCE 
(Comprehensive  Haemophilia Annual traiNing Colloquium for Education). Лектори 
бяха водещи експерти в областта на хемостазиологията  от  Центровете по 
хемофилия в Бон, Франкфурт и Варшава. В курса взеха участие лекари от 
Румъния, Македония, Сърбия, Черна гора и България. Целта на курса бе 
обучение на медицински специалисти от страни с ограничени финансови ресурси 
в посока на това как да бъде оптимизирано лечението на пациенти с хемофилия 
и други вродени коагулопатии.   

 
 
Проф. д-р Йоханес Олденбург -  
Директор на Институт за 
експериментална хематология 
и трансфузионна медицина, 
Медицински директор на 
Център за лечение на 
хемофилия – Бон, 
Университетска болница – Бон, 
Германия 
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 С Медицински университет в Хановер 
 
Активността на сътрудничеството между медицинските университети във Варна и 

Хановер се поддържа чрез д-р Любомир Арсениев, ръководител на Центъра за 

клетъчна терапия в Института за клетъчна терапия към Медицинския 

университет в Хановер, Германия. Той е гост-лектор в Медицински университет – 

Варна. 

 
Лекция на д-р Любомир 
Арсениев на тема: 
"Производство на 
хемопоетични стволови 
клетки за трансплантация 
и на лимфоцити за 
имунотерапия съобразно EU-
GMP" в аудитория 
„Владимир Иванов" на 
УМБАЛ „Св. Марина" 
 
 

 

 

МЕЖДУНАРОДНИ ПАРТНЬОРСТВА НА ФАКУЛТЕТА ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ 

Във Факултета по обществено здравеопазване се подготвят кадри с висше 

образование по специалностите "Здравен мениджмънт", "Обществено 

здравеопазване", "Управление на здравните грижи", "Медицинска сестра", 

"Акушерка", "Фармацевтичен мениджмънт" и "Рехабилитация, морелечение, 

уелнес и СПА". Докторантури могат да се провеждат по 10 акредитирани 

специалности.  

 

Факултетът по обществено здравеопазване е член на Асоциацията на училищата 

по обществено здравеопазване в Европейския регион (ASPHER) и на мрежата 

„Обществено здравеопазване в Югоизточна Европа" (PH-SEE), както и член на 

Националната мрежа по глобално здраве. 

 

Декан: доц. Емануела Райчева-Мутафова, д.и. 
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 С Университета Савония, Финландия 

 

През януари 2014 г. е подписано Споразумение за четиристранно сътрудничество 

с Университета Савония във Финландия, Националния университет на Ирландия 

и Университета Южен Уелс във Великобритания. Според споразумението 

четирите партниращи си организации ще работят по общ проект - интензивен 

образователен курс, насочен към областта на мениджмънта на хроничните 

заболявания в здравните и социални грижи - ESSI (Empowering Service User 

through Support and Involvement Chronic Illness Management).  

 

Сътрудничеството е в рамките на програма „Учене през целия живот“, Секторна 

програма „Еразъм“ – Интензивни програми. В рамките на проекта през февруари 

2014 г. в Университета Савония в Куопио, Финландия, се проведе интензивен 

курс за обучение на студенти. Екипът от МУ-Варна включва двама 

преподаватели, доц. Клара Докова и проф. Соня Тончева, и 7 предварително 

селектирани студенти от специалностите „Здравни грижи" и „Здравен 

мениджмънт". 

 

 
Проф. Соня Тончева, доц. Клара Докова и студенти от специалностите „Здравни 

грижи" и „Здравен мениджмънт". 
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 С Университета в Маастрихт, Нидерландия 

 

Факултетът по обществено здравеопазване поддържа дългогодишно 

партньорство с Департамента по здравни науки към Университета в Маастрихт 

(от 1996 г.). Реализирани са многобройни съвместни проекти, като в рамките на 

проект TEMPUS е създадена специалността здравен мениджмънт в МУ-Варна. 

Партньорството продължава и до днес и се изразява в регулярен обмен на 

студенти, преподаватели, както и планиране на съвместни докторски програми. 
 

 
Защита на докторска дисертация в Маастрихт на гл. ас. Елка Атанасова от 

МУ-Варна 

 

 С Мрежа „Региони за здраве“ 

 

През 1991 г. Световната здравна организация поставя началото на международна 

мрежа за регионално сътрудничество в сектора здраве и здравеопазване 

наречена “Региони за здраве”. Мрежата включва 28 региона от 25 държави в 

света. Факултетът по обществено здравеопазване на MУ-Варна вече шестнадесет 

години активно поддържа и представя регион Варна в международната мрежа. 

Темата на последната среща на регионите за здраве, проведена в контекста на 8-

тa Европейска конференция по обществено здраве е насочена към подобряване 

на здравето и намаляване на неравенствата между региони и сектори. 
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8-ма Европейска конференция по 

Обществено здраве, състояла се 

през м. октомври 2015 г. в Милано, 

Италия 

 

 

 

 

 

 С Френския институт в България 
 

Факултетът по обществено здравеопазване поддържа тесни контакти с 

Представителството на Френския институт във Варна. Сред основните сфери на 

сътрудничеството са обмен на преподаватели с училището по обществено 

здраве EHESP (гр. Рен) в областта на оценка на здравни политики и програми, 

обмен на студенти за летни стажове по рехабилитация и кинезитерапия с 

института IFPEK в Рен, финансиране на визити на гост-лектори от Франция  в 

областта на история на медицината и здравословното хранене. В резултат на 

ползотворното партньорство през 2015 г. Медицински университет – Варна за 

втора поредна година взе участие в ежегодния „Френски салон на 

образованието“. 
 

 
 

Доц. Емануела Мутафова – декан на ФОЗ, представи МУ-Варна на ежегодния 

„Френски салон на образованието“ 
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 С Университета в Люксембург  
 

Основна тема на сътрудничеството с Университета в Люксембург е 

реализирането на съвместни магистърски програми и специализирани курсове в 

областта на здравния мениджмънт и социалното предприемачество. 

Сътрудничеството се координира от Катедрата по икономика и управление на 

здравеопазването с ръководител проф. Стефка Коева, д.и.н.  

 

 

Проф. Тодорка Костадинова, 

проф. Стефка Коева и доц. 

Мила Георгиева пред 

Университета в 

Люксембург 

 

 

 

 

 

 

 

• С Европейския институт по мениджмънт CASS, Люксембург 
 

През 2013 г. е сключен договор за сътрудничество с Европейския институт по 

мениджмънт CASS в Люксембург. Вече се провежда обучението на четирима 

докторанти от МУ-Варна в областта на организацията и управлението на 

здравеопазването. 

 

 

 

Проф. Тодорка Костадинова, 

проф. Стефка Коева и доц. 

Мила Георгиева на среща с 

ръководството на Европейски 

институт по мениджмънт 

CASS 
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 С УНИЦЕФ България  

 

От 2012 г. започва по-активен етап на сътрудничеството между Факултета по 

обществено здравеопазване и УНИЦЕФ България. Работи се по съвместен проект, 

който има за цел да се изготви модел на център за майчино и детско здраве в 

град Шумен, осигуряващ  патронажни грижи за бременни, родилки и деца до 3 г. 

от областта. 

В рамките на проекта през м. октомври 2015 г. във филиала на МУ-Варна в град 

Шумен се проведе обучение с лектори д-р Анджела Ъндърдаун от Медицинското 

училище към Университета в Уорик и Джейн Уилямс и Тереза Бишоп от 

Националната служба по здравеопазване на Великобритания в Южен Уоркшир.   

 

 
 

Проф. Соня Тончева, доц. Силвия Борисова и гост-лекторите по съвместен 

проект с УНИЦЕФ България 
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МЕЖДУНАРОДНИ ПАРТНЬОРСТВА НА ФАКУЛТЕТА ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА 

Факултетът по дентална медицина е основан през 2006 година. В него се 

подготвят кадри с висше образование по дентална медицина, специализанти и 

докторанти по основните дентални специалности. Това е един от най-младите и 

същевременно един от най-модерните факултети по дентална медицина на 

Балканите.  

 

Декан: доц. д-р Цветан Любенов Тончев, д.м. 

 

 

 С Университета в Загреб, Хърватска 
 

С подписване на договор за академично сътрудничество между Медицински 

университет – Варна и Училището по дентална медицина към Университета в 

Загреб през 2014 г. се поставя началото на партньорството между двата 

университета. Основните сфери, в които се реализира то, са научната и учебната 

дейност в протетичната дентална медицина. 

 

 
 

Доц. Влатко Пандурич от Департамента по ендодонтия и възстановителна 

стоматология към Университета в Загреб гостува на МУ-Варна, където 

изнесе две лекции и организира семинар 
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• С Еврейския университет в Йерусалим, Израел 

 

 

 

В резултат на успешно сътрудничество между 

Факултета по дентална медицина и Училището по 

дентална медицина при Еврейския университет в 

Йерусалим, проф. Джошуа Мошонов, ръководител 

на катедра по Ендодонтия, проведе лекционни 

модули за студенти и специализанти на тема 

„Възможности на съвременната ендодонтия". 

 

 

 

     Проф. Джошуа Мошонов 

 

• С Университета в Тел Авив, Израел  

 

 

      

През 2015 г. проф. Бенджамин Перетц от 

катедрата по Детска дентална медицина на 

Университета в Тел Авив, редактор на Journal of 

the Israel Dental Association и главен редактор на 

Journal of Clinical Pediatric Dentistry, проведе 

лекционни модули със студентите от ІV и V курс на 

Факултета по дентална медицина. 

 

 

 

  Проф. Бенджамин Перетц 

 

• С Медицинския университет в Манхайм, Германия  

 

В рамките на сътрудничеството между Медицински университет – Варна и 

Медицинския университет в Манхайм, проф. Карл Хьорман, директор на 

Университетската УНГ клиника, е гост-лектор на Първия национален симпозиум с 
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международно участие по „Обструктивна сънна апнея и хъркане “, организиран 

през 2014 г. от МУ-Варна. Поради големия интерес от страна на стоматолози и 

оториноларинголози към тази интердисциплинарна тема симпозиумът става 

ежегоден и през 2016 г. ще се проведе за трети пореден път. 

 

 
 

Проф. Карл Хьорман – гост-лектор на Първия национален симпозиум с международно 

участие по „Обструктивна сънна апнея и хъркане“ 

 

• С Медицински университет в Анкара, Турция  

 

В резултат на установени контакти между Факултета по дентална медицина на 

МУ-Варна и Медицинския университет в Анкара проф. Нури Озгиргин, 

преподавател в елитния турски университет и президент на Европейската 

академия по отология и отоневрология (ЕАОНО), бе на посещение в МУ-Варна и 

взе участие като гост-лектор на научно-практическия форум „Варненски 

невроотологични дни", който през 2015 г. се проведе за първи път в България.  

Проф. д-р Нури Озгиргин и наши изявени учени представиха лекции, посветени 

на проблемите в областта на отоневрологията и офталмоневрологията. Научно-

практическият форум е ориентиран към лекари специалисти - 

оториноларинголози, невролози, офталмолози, както и към специализанти по 

УНГ и офталмология, неврология и студенти. По инициатива на доц. Марио 

Милков на този форум е поставено началото на нова асоциация - „Черноморски 

отологичен и отоневрологичен интернационален клуб". 
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Проф.  д-р Нури Озгиргин – гост-лектор на научно-практическия форум „Варненски 

невроотологични дни" 
 

 

• С Университета Дейвънпорт, Мичиган, САЩ 
 

От 2010 г. датира сътрудничеството между Медицински университет - Варна и 

Университета в Дейвънпорт, което се изразява основно в обмен на лектори.  

Проф. Моминка Филев, професор по социални науки в американския 

университет, почти ежегодно изнася лекции пред студенти на МУ-Варна на теми, 

свързани със здравната реформа по време на управлението на Барак Обама, 

особености и приложение на системата за дистанционно обучение Blackboard, 

поведение на индивида в средата на американските университети.  
 

  

 

 

 

Лекция на проф. Моминка 

Филев в МУ-Варна, 2014 г. 
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През 2012 г. доц. Цанка Дикова – заместник-декан на Факултета по дентална 

медицина, изнася лекция в Университета Дейвънпорт относно същността и 

развитието на нанотехнологиите. 
 

 

 

Посещение на доц. Ц. 

Дикова в Университета в  

Дейвънпорт, Мичиган, 

САЩ, през 2012 г. 

 

 

 

 

 

 

 

• С Технически университет в Истанбул, Турция 
 

Сътрудничеството с катедрата по „Биоинженеринг“ в Техническия университет в 

Истанбул се изразява предимно в обмен на информация, гост-лектори и 

студенти. През 2014 г. доц. Цанка Дикова е гост-лектор на конференцията ITU 

Biotech ’14 с презентация на тема „Комбинирани нанопокрития върху титан“.  

През лятото на същата година студентка от ТУ в Истанбул провежда 1-месечен 

стаж във Факултета по дентална медицина във Варна в областта на приложение 

на адитивните технологии за производство на дентални конструкции. 

 

 

 

Доц. Ц. Дикова и 

студенти от катедра 

„Биоинженеринг“ на 

Технически университет 

на Истанбул по време на 

конференция  ITU Biotech 

’14 
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•    С Института по проблеми на якостта „Г. С. Писаренко“, Национална 

академия на науките на Украйна, Киев, Украйна 
 

Сътрудничеството се осъществява в областта на научните изследвания върху 

свойствата на дентални конструкции, изработени от различни материали – 

композити, сплави, керамики. През лятото на 2015 г. доц. Микола Долгов от 

украинския институт изнася две лекции за изследване на адхезията между 

дентални сплави и керамика по време на научен семинар, организиран от 

Факултета по дентална медицина на МУ-Варна. Партньорството разширява своя 

обхват и понастоящем включва съвместна експериментална работа, публикации 

и участия в конференции. 
 

 
 

Работна среща на ръководството на ФДМ с доц. Микола Долгов от 

Института по проблеми на якостта  „Г. С. Писаренко“, Национална академия 

на науките на Украйна, и проф. Ихор Смирнов от Киевски политехнически 

институт 

 

 С Университет Ксидиан, Ксиан, Китай 
 

Идеята за сътрудничество между Училището по математика и статистика на 

Университета Ксидиан и Факултета по дентална медицина във Варна възниква 

през 2012 г. по време на съвместната работа на представители на двете учебни 
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заведения в университета Райс, Хюстън, САЩ. Тя успява да се осъществи през 

2015 г. след покана от Университет Ксидиан към доц. Ц. Дикова да изнесе лекции 

там. През месец септември с.г. тя изнася две лекции на тема „Математически 

симулации в денталната медицина“.  

 

 

Доц. Ц. Дикова и 

представители от 

катедра по 

Математика и 

статистика на  

Университета Ксидиан 

 

 

 

 

 

 

 

МЕЖДУНАРОДНИ ПАРТНЬОРСТВА НА ФАКУЛТЕТА ПО ФАРМАЦИЯ 

Факултетът по фармация е създаден с Решение на 40-то Народно събрание на 

Република България от 16 октомври 2008 г. Мисия и цел на факултета са 

обучение на студенти по фармация, както и обучение на специализанти и 

докторанти по основните фармацевтични дисциплини. 

 

Декан: проф. Диана Иванова, д.б.н. 

 

 С Медицинския университет Силезия, Катовице, Полша 
 

Партньорството с Медицински университет Силезия в Катовице стартира с обмен 

на преподаватели. През 2014 и 2015 г. доц. Влодимир Биалик, д.и.н., 

ръководител Катедра по фармакоикономика в полския университет изнася 

редица лекции по фармацевтичен маркетинг. Това дава началото на едно 

ползотворно сътрудничество, което бързо разширява своя обхват. В договора за 

двустранно академично сътрудничество са включени разработването на 

съвместни научни проекти, съвместни изследвания в областта на медицинските 

и фармацевтичните науки, обмен на студенти, докторанти, специализанти и 
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научни работници, обмен на информация в областта на програмите за 

преподаване, съвместно организиране на научни конференции и други. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Доц. Влодимир Биалик, д.и.н. - Ръководител Катедра по фармакоикономика в 
Медицински университет Силезия, и проф. Диана Иванова – декан на Факултет по 
фармация, Медицински университет - Варна 
 

 С Национален университет по фармация в Харков, Украйна 
 

Договорът за двустранно академично сътрудничество между двата университета 

е сключен през 2013 г. и обхваща следните основни направления – подготовка и 

повишаване квалификацията на кадри в областта на медицината и фармацията, 

организация и провеждане на научни, научно-практически и образователни 

конференции и семинари, разработка и внедряване на научно-производствени 

проекти и проекти по създаване и клинични изпитания на лекарствени средства, 

внедряване на нови фармацевтични технологии. 
 

 
 

Лекция по фармакогнозия на доц. Лариса Ленчук - заместник-декан по учебната 
работа на Националния университет по фармация в Харков, Украйна 
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МЕЖДУНАРОДЕН ОБРАЗОВАТЕЛЕН ОБМЕН 

 
От 2000 г. Медицински университет - Варна провежда обмен на студенти и 

преподаватели по програма „Сократ-Еразъм“. През 2007 г. учебното заведение 

получава разширена университетска харта “Еразъм”, а през декември 2013 г. - 

университетска харта за работа по новата програма „Еразъм +“ през програмен 

период 2014-2020 г. 

Програма „Еразъм+“, Ключова дейност 1, дава възможност за реализиране на 

проекти за образователна мобилност в областта на висшето образование, които 

насърчават транснационалната мобилност на студенти, докторанти, 

преподаватели и служители от сферата на висшето образование. 

Студенти, докторанти, преподаватели и служители от МУ-Варна ежегодно 

провеждат периоди на обучение / практика / преподаване в други европейски 

университети. Мобилностите се провеждат на базата на сключени двустранни 

споразумения за сътрудничество между партниращите институции. 

МУ-Варна има сключени двустранни споразумения по програма „Еразъм+“ с 33 

университета от 15 европейски страни. 
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В рамките на програма „Еразъм+“, Ключова дейност 2 - „Сътрудничество за 

иновации и обмен на добри практики”, МУ-Варна има възможност да участват в 

секторни и междусекторни стратегически партньорства на европейско ниво. Тази 

дейност допринася за установяване на по-тясна връзка с образователните 

институции, както и с представителите на бизнеса и неправителствения сектор и 

разработване на съвместни образователни продукти, които в най-пълна степен 

да отразяват реалностите на пазара на труда и потребностите, желанията и 

интересите на новите поколения. 

Стратегическите партньорства целят подкрепа за развитие, трансфер и 

внедряване на нови учебни програми, модерни интензивни програми, нови 

педагогически подходи и обмен на добри практики. 

МУ-Варна планира активно да работи по възможностите, които предоставя 

програма „Еразъм+“ в областта на съвместните магистърски програми, 

стратегическите партньорства и алиансите на познанията. 
 

 
 

Институционален координатор по програма „Еразъм+“ – проф. Тодорка 

Костадинова, д.и. 

Административен координатор по програма „Еразъм+“ – Светлана Панайотова 

За повече информация и въпроси: www.mu-varna.bg, erasmus@mu-varna.bg   
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Мобилност на студенти по 

медицина в Университета в 

Кьолн, Германия (2012-2013 г.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мобилност на студенти по 

медицина в Университета в 

Магдебург, Германия (2012-

2013 г.) 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Входяща мобилност на 

студенти от Факултета по 

медицина на университета в 

Гданск, Полша (2013-2014 г.) 
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ОБРАЗОВАТЕЛЕН ОБМЕН ПО ДОГОВОРИ ЗА АКАДЕМИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО НА МУ-ВАРНА 

Летни практики 
 

 Сътрудничество с Първи московски държавен медицински университет 

„И. М. Сеченов“ 

Устойчивите и резултатни връзки между Медицински университет – Варна и 
Първи московски държавен медицински университет „И. М. Сеченов“ датират от 
2010 г., когато е сключен договорът за двустранно академично сътрудничество.  
 

 
През 2015 г. за 5-та поредна 
година МУ-Варна прие московски 
студенти за летен стаж в 
България. Програмата за обмен 
на студенти за провеждане на 
летни практики стартира през 
2011 г. с общо 10 студенти по 
медицина и дентална медицина. 
През тази година стажантите 
са 15 от Факултетите по 
медицина, дентална медицина и 
фармация. 
 

 

След приключване на техния 
стаж група студенти от 
МУ-Варна проведоха 
двуседмичен летен стаж в 
Първи московски държавен 
университет " И. М. Сеченов" 
– Москва, Русия. Нашите 
студенти по медицина, 
дентална медицина, 
фармация и обществено 
здравеопазване се обучаваха 
в учебните и клинични бази 
на московския университет. 
 



 

Медицински университет – Варна, Международно сътрудничество 

Информационен каталог 2012 – 2016 г. 

 

стр. 36 

 

„Както обикновено, 
българските 
студенти впечатлиха 
със знания и 
креативност" -  
сподели заместник-
ръководителят на 
Международния 
отдел при ПМДМУ „И. 
М. Сеченов" г-жа 
Лариса Вихрова след 
организирания от 
домакините Ден на 
приятелството. 
 

 

С всяка изминала година партньорството по Договора за двустранно академично 

сътрудничество между Медицински университет – Варна и Първи московски 

държавен медицински университет „И. М. Сеченов“ разширява своя обхват, като 

освен традиционните летни стажове в университетските болници в Москва и 

Варна се организират участия в научни форуми и конференции, научно-

практически обмен, обсъждат се възможности за обмен на учебни материали и 

гост-лектори и много други направления. 

 

 

Отборът на  МУ-Варна се 

завърна с награда „Най-добър 

дебютиращ отбор" от 

студентската олимпиада по 

практическа медицинска 

подготовка „Golden Medskill", 

която се състоя от 29 март 

до 2 април 2015 г. в най-

големия руски симулационен 

образователен център към 

Първи московски държавен 

медицински университет.  
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 Сътрудничество със Северозападен държавен медицински университет 
„И. И. Мечников“, Санкт Петербург 
 

За пръв път студенти по медицина и обществено здравеопазване от Санкт 
Петербург провеждат летните си практики във Варна през 2014 г., а наши 
студенти в базите на университета „И. И. Мечников“ – през 2015 г. 
 

„Можеш да постигаш 

мечтите си по целия 

свят!" - с това мото 

започна двуседмичният 

летен стаж на 

студентите от 

Медицински университет 

– Варна в Северозападен 

държавен медицински 

университет „И. И. 

Мечников" в Санкт 

Петербург.  Осем 

студенти по медицина 

от нашия университет се включиха в работата на клиниките по 

ендокринология, сърдечно-съдова хирургия, педиатрия и вътрешни болести. 

 
 

Сертификати за успешно преминат стаж в клиничните бази на Медицински 
университет – Варна получиха и петима студенти по медицина и двама 
студенти по обществено здравеопазване от Санкт-Петербургския 
медицински университет. 
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Участие на студенти от 

Медицински университет – 

Варна в студентска научна 

конференция - "MECHNIKOV 

READINGS-2015", 

организирана от 

Северозападния държавен 

медицински университет „И. 

И. Мечников" в Санкт 

Петербург, Русия. 

Международният форум се 

проведе на 23-и и 24-и април 

2015 г. в Санкт Петербург. В 

научната програма бяха 

засегнати теми от 

областта на медико-

биологичните, медико-

приложните, медико-

социалните науки и други 

актуални за медицинското 

образование направления.  

Представителите на 

Медицински университет-Варна участваха с доклади и постери в секциите по 

хирургия, образна диагностика, акушерство и гинекология, урология и 

обществено здравеопазване. Материалите са публикувани в Сборник от 

студентски научни разработки.  

 

В работната програма за 2016 г. са включени редица нови моменти, които 

придават по-широко измерение на сътрудничеството между Медицински 

университет – Варна и СДМУ „И. И. Мечников“ – провеждане на практики на 

магистри, специализанти и докторанти, участие на представители на МУ-Варна в 

международни научно-практически събития, организирани от университета „И. 

И. Мечников“, обмяна на опит в сферата на музейните звена по история на 

медицината, съвместни публикации в университетските издания и други. В стажа 

през 2016 г. ще участват и студенти от специалност Дентална медицина. 
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Гост-лектори в подкрепа на изпълнение на научните приоритети на МУ-Варна 

 

С цел по-ефективното усвояване на опит и добри практики допълнително 
обогатяване на учебната програма и работата по научните приоритети,  
Медицински университет – Варна кани изявени гост-лектори. Преподавателската 
мобилност се реализира както по програма „Еразъм+“, така и по договори за 
двустранно академично сътрудничество. 
 

 

Проф. д-р Ал. Хинев, 
д.м., от Катедрата по 
хирургически болести, 
МУ-Варна, и проф. д-р 
Мете Чек – Катедра 
по урология, 
Факултет по 
Медицина, Тракийски 
университет – Одрин, 
Турция, Президент на 
Европейския борд по 
урология. Проф. д-р 
Мете Чек  изнесе 
поредица лекции на 

тема “Уринарни инфекции и антбиотична  резистентност” 
 
 

 

Проф. Тодорка 

Костадинова, проф. 

Соня Тончева и д-р 

Илкнур Тютюнджу от 

Университета в 

Кастамону, Турция. Д-

р Тютюнджу посети 

МУ-Варна като 

почетен гост на 

церемонията по 

честване на Деня на 

сестринството и изнесе серия от лекции на тема „Хранителни навици и 

ролята на храненето при затлъстяване". 
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През 2014 г. проф. Роберт 
Гашпар от Катедрата по 
фармакодинамика и 
биофармация на 
Фармацевтичния 
факултет към 
Университета в град 
Сегед, Унгария, изнесе 
лекции на тема: 
„Традиционни и 
съвременни пътища на 
въвеждане на активни 
вещества. Поглед към 

бъдещето" и „Основни фази и фактори, повлияващи   метаболизма на 
лекарствата". 

 
Доц. Ем. Мутафова, д.и. – 
декан на ФОЗ, и проф. 
Сюзан Рифкин, 
консултант на СЗО, 
Световната банка, ЕС и 
УНИЦЕФ в областта на 
общественото здраве и 
проектния мениджмънт. 
Тя изнесе лекции 
„Съвременни проблеми на 
глобалните здравни 
политики“ и „Ролята на 
общностното участие за 

подобряване на здравните резултати: какви са доказателствата?“. 
 

През септември 2014 г. 
гост-лектор в МУ-Варна е 
д-р Йоланта Куниковска 
от катедрата  по 
Нуклеарна медицина към 
Варшавския медицински 
университет. Тя изнася 
лекции на тема:  "Polish 
experience in Peptide 
Radionuclide therapy PRRT ".  
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На 24 септември 2015 г. професорът по 

здравна икономика д-р Роланд Айзен от 

Университета в Мюнхен бе гост-лектор в 

Медицински университет – Варнa. 

"Managed Care Forms – Advantages  and 

Problems" и „How to Pay for the Physician – Fee 

for Service or Some Form of Lump Sum" са двете 

лекции, които представи проф. Айзен пред 

студенти по здравен мениджмънт.  

 

Преподаватели от Медицински университет – Варна също често гостуват в 

партньорски университети. 

Проф. д-р Александър Хинев, д.м. - 

Ръководител на УНС по урология, МУ-Варна 

бе удостоен с почетен знак на Тракийски 

университет – Одрин, Турция.  

Над 800 студенти по медицина от цяла 
Турция имаха възможността да присъстват  
на лекцията на проф. Хинев: „Лечение на 
еректилната дисфункция", която той 
представи на Национален студентски 
конгрес. Втората си лекция на тема „Как се 
справям с еректилната дисфункция след 
радикална простатектомия?" проф. Хинев 
представи пред специалисти от Одрин, 
Истанбул, Измир и много студенти и 
специализанти. 
 

 
В продължение на пет месеца гл. ас. 
д-р Стоян Павлов, д.м., от Катедра 
по анатомия, хистология и 
ембриология, МУ-Варна, бе лектор в 
Университета в Кьолн и 
преподавател в Анатомичния 
център към Факултета по 
медицина. Участва в дисекционния 
курс по анатомия на студентите 
от специалностите Медицина и 
Дентална медицина в 1-и и 2-и курс. 
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Докторантски програми и мобилности 

 

От май до август 2015 г. по програмата за мобилност на докторанти в рамките на 

проекта „CERO – Кариерен профил: румънски изследователи“ 21 докторанти от 

Университета „Овидий“ в Констанца и Медицинския университет „Карол Давила“ 

в Букурещ бяха приети в Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ 

– Варна. Като приемаща институция на докторантите бяха осигурени научно 

ръководство,  достъп до библиотеката и други съоръжения, както и възможност 

за запознаване с докторантските практики в Медицински университет - Варна. 

Румънските докторанти бяха силно впечатлени от нивото на научните си 

ръководители, високотехнологичната база и благодариха за възможността, която 

им беше предоставена за обмяна на опит в областта на медицината и добиване 

на международен опит в практическите дейности по специалности като 

урология, вътрешни болести, хирургия, нефрология и др.  
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МЕЖДУНАРОДНИ КОНТАКТИ НА УНИВЕРСИТЕТСКИТЕ ЦЕНТРОВЕ 

Университетски медико-дентален център 

Първият в България 
Университетски медико-
дентален център отвори врати 
на 6.XI.2014 г. Откриването на 
денталния център е поредна 
стъпка в изпълнение на част от 
общата стратегия на МУ-Варна 
за внедряване и използване на 
най-новите технологии и 
методики в медицината и 
превръщането на морската 
столица във високотехнологичен 
медицински център. 
 

 

УМДЦ разполага с медицинска 
техника и апаратура без аналог - 
уникални за страната ни 
компютърна система и машина 
за вакуумно леене, трите 
дентални лазера и съвременен 
операционен микроскоп от ново 
поколение. 
 
 
 
В най-големия център в 
страната работят водещи в 
своята област 
професионалисти, 
специализирали в САЩ и Европа, 
доказани университетски 
преподаватели. Предлагайки 
зъболечение на високо световно 
ниво, България се нарежда сред 
лидерите в предоставянето на 
стоматологични услуги в Европа. 
 

За повече информация:            
http://dentalclinic.mu-varna.bg  

http://dentalclinic.mu-varna.bg/
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Възможностите на Университетския медико-дентален център, както и гаранциите 
и сигурността, които той предоставя като част от една световно призната и 
престижна  институция с дългогодишни традиции, са привлекателни както за 
студентите по дентална медицина, така и за чуждестранните партньори на 
Медицински университет – Варна. 
 

 
 

Посещение на делегация от Италия 

 

 
 

Посещение на членовете на Управителния съвет на Международния 

черноморски клуб 

 



 

Медицински университет – Варна, Международно сътрудничество 

Информационен каталог 2012 – 2016 г. 

 

стр. 45 

 

Център за транслационна медицина и клетъчна терапия 

 

През декември 2014 г. във Варна бе открит първият в Източна България Център 
за транслационна медицина и клетъчна терапия. Центърът е част от 
амбициозната програма на Медицински университет – Варна, която цели да 
предостави на пациентите в България достъп до модерно здравеопазване, като 
се предлагат медицински услуги, за които до момента пациентите пътуваха 
извън страната. В Центъра се прилагат иновативни световни диагностични 
методи и методи за проследяване на онкохематологични заболявания, 
позволявайки въвеждането на т.нар. персонализирана медицина. 
 
 

  
                Официално откриване                      Аферезен апарат 
 
   

   
Съд за течен азот-голям, апарат за         
 програмирано замразяване                 Инкубатор 
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В областта на транслационната медицина и клетъчната терапия МУ-Варна си 
сътрудничи активно с водещи специалисти от Израел и Норвегия. 
 
 

  
Пресконференция с участието на проф. д-р Красимир Методиев, проф. Гуннар 

Квалхайм,  д-р Марк Вигода, проф. Игор Резник, проф. д-р Христина Групчева 
 
 
 

 
„Това, което видях през тези няколко дни от 
работния ми престой в УМБАЛ „Св. Марина", е, че 
е направено необходимото да бъде открита една 
много модерна и добре оборудвана лаборатория 
за стволови клетки, в която може да се пристъпи 
към практическата реализация на проекта с 
трансплантацията на стволови клетки". Това заяви 
проф. Гуннар Квалхайм, който е доскорошен 
президент на Световната асоциация по клетъчна 
терапия и член на комисията по акредитация на 
всички лабораторни звена по клетъчна терапия в 
Европа. 
 

     Проф. Гуннар Квалхайм 
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Онкологичен и лъчетерапевтичен център към УМБАЛ „Св. Марина“ 

 

С откриването и на Клиника по лъчелечение през април 2015 г. се затваря 
цикълът за лечение на онкоболни пациенти, тъй като става възможно 
прилагането на комплексен подход при лечение на злокачествените 
заболявания, използвани от водещи световни центрове в Израел, САЩ, 
Германия, Франция, а именно: хирургия, химиотерапия и лъчелечение. 
 
 

 
               Официално откриване    Линеен ускорител 

 

 

 
 

Доц. д-р Елица Енчева - началник Клиника по лъчелечение в  

УМБАЛ „Св. Марина“ - Варна 
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Университетски център по източна медицина 
 

 

 
 
 

На 18 май 2015 година в сградата на Медицински колеж към Медицински 
университет – Варна бе открит първият у нас академичен център по източна 
медицина, който съчетава в своята дейност традиционната китайска и 
европейска медицина. Освен лечение на пациенти с методите на източната 
медицина след прецизно поставена диагноза в Университетския център по 
източна медицина се провежда и обучението по свободноизбираемата 
дисциплина „Чжен-цзю-терапия" за студенти по медицина в пети курс. Този вид 
древен способ на лечение включва съчетаване на два метода – чжен 
(акупунктура) и цзю (нагряване) с мокса. Сред прилаганите методи са и т.нар. „су-
джок" терапия, която представлява също акупунктура и се счита за едно от най-
големите открития в областта на медицината на XX век. Чжен-Цзю и Су-Джок 
терапиите могат да се прилагат както едновременно, така и в комбинация с 
всички други терапевтични методи на европейската  медицина. 
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В Центъра работят представители на академичния състав на университета - 
двама лекари,  специализирали в Руската медицинска академия за 
следдипломно обучение и в Санкт-Петербургската медицинска академия за 
следдипломно обучение,  четирима асистенти, кинезитерапевти. Ръководител на 
центъра е проф. Негрин Негрев, д.м.н. – директор на Медицинския колеж при 
МУ-Варна.  
Екипът на отдел „Международно сътрудничество“ съдейства активно за 
привличането на световно признати преподаватели от китайски университети по 
източна медицина за обучение по различните техники и лечение на пациентите, 
за превръщане на академичната структура във водещ Център по източна 
медицина в България.  
МВРОПА И САЩ, В КОИТО ТЕЗИ МЕТОДИ СЕ ИЗУЧАВАТ, ОНО ПО ВРЕМЕ НОМНА КВАЛИФИКАЦИЯ.  

ПАРТНЬОРСТВА С МЕЖДУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ 

Европейска университетска асоциация 
 

Европейската университетска асоциация (ЕУА) 
е най-голямата организация, представляваща 
университетите в Европа. Тя е създадена през 
2001 г. и понастоящем в нея членуват 850 
университета от 47 държави. 17 милиона 
студенти се обучават в университети, 

членуващи в ЕУА. Благодарение на Асоциацията гласът на европейските 
университети се чува и интересът на всеки един университет се подкрепя, както 
се защитават интересите на висшето образование като цяло.   
ЕУА дава възможност на членовете си да споделят добрите практики, като 
участват в общи проекти, събития и обучения. Асоциацията дава уникален шанс 
на своите членове да въздействат и формират европейски политики и 
инициативи в сферата на висшето образование и научните изследвания.  
С дейността и контактите си с Европейската комисия, Европейския Парламент и 
други ключови структури ЕУА гарантира интересите и представя проблемите на 
университетите да се вземат под внимание от всички заинтересовани страни.  
Медицински университет – Варна е член на ЕУА от 2006 г. 
 
Черноморска университетска мрежа 

 
Черноморската университетска мрежа (BSUN) е създадена 
въз основа на препоръка на Комитета за култура, 
образование и социални дейности към Парламентарната 
асамблея на Организацията за черноморско икономическо 
сътрудничество (BSEC) по време на сесията в Букурещ през 
август 1997 г.  
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Мрежата е основана през 1998 г. със седалище в Констанца по време на Втората 
конференция на Ректорите от Черноморския регион. Идеята за мрежа се 
приветства от академичната общност от региона и днес в нея членуват над 100 
университета от 12 страни членки на Организацията за черноморско 
икономическо сътрудничество - Албания, Армения, Азербайджан, България, 
Грузия, Гърция, Молдова, Румъния, Сърбия, Руска федерация, Турция и Украйна.  
Като водеща субрегионална образователна институция с традиции в 
изграждането на специалисти от различни специалности и обучение, 
ориентирано към пациентите за едно ново поколение от здравни практици, 
Медицински университет – Варна е търсен и признат партньор и на редица 
международни здравни организации. 
 
Регионален офис на Световната здравна организация  (СЗО) в Европа, 
Копенхаген, Дания 
 

 
 
На 9 и 10 ноември 2015 г.  във Варна се проведе Работна среща за 
трансформиране на образованието и обучението на работещите в 
здравеопазването в подкрепа на Стратегията „Здраве 2020“. Организатори на 
събитието бяха Медицински университет – Варна, Регионалният офис на 
Световната здравна организация в Европа и Здравната мрежа на страните от 
Югоизточна Европа (SEEHN).  
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На срещата бяха дискутирани стратегии за подобряване на техническия 
капацитет на здравните специалисти по региони чрез трансформативно 
образование и решения във връзка с географския дисбаланс. Бяха очертани 
нуждите от хармонизиране на учебните планове за образование и обучение на 
здравните специалисти, от една страна, и развитие на професионални 
компетенции, необходими за нови модели за здравеопазване и променящи се 
нужди на общественото здраве от друга. 
 
 
 

 
 

Сред участниците бяха представители на здравни и образователни министерства,  
национални институции за обществено здравеопазване и университети от 
Албания, Босна и Херцеговина, България, Хърватия и Молдова, както и световно 
признати експерти и консултанти на СЗО. 
 
Здравна мрежа на страните от Югоизточна Европа (South-Eastern European 
Health Network) 
 
Екип от МУ-Варна участва в 36-та Пленарна сесия на Здравната мрежа на 
страните от Югоизточна Европа (SEEHN) и Срещата на високо равнище 
„Укрепване на здравните системи за всеобщо здравно осигуряване с цел по-
добро здраве и благоденствие“, която се проведе на 10 и 11 декември 2015 г. в 
Тирана (Албания). На срещата участваха представители на министерствата на 
здравеопазването на Румъния, Словения, Босна и Херцеговина, Македония, 
Черна гора, Молдова и Израел, както и експерти от Регионалния офис на СЗО за 
Европа и членовете на Изпълнителния комитет на SEEHN. 
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Групова снимка на участниците в 36-та Пленарна сесия на Здравната мрежа на 
страните от Югоизточна Европа 

 

За пореден път се дискутира предложението за развитие на сътрудничеството в 
областта на обучението и специализацията на здравните професионалисти и 
създаване на Регионален център за образование, обучение и политики в 
областта на здравеопазването (Regional Health Developmental Center – RHDC for 
Education, Training and Health Policies) при Медицински университет – Варна. 
Основната цел е изграждане и професионално развитие на устойчива работна 
сила, отговаряща на настоящите и бъдещи здравни нужди на населението. 
Идеята беше единодушно подкрепена от членовете на SEEHN, което е безспорен 
знак за престижа и доверието в експертизата и работата на екипите от България, 
както и на признанието на Медицински университет – Варна като модерна 
европейска образователна институция.       
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МЕЖДУНАРОДНИ СЪБИТИЯ 

Международен фестивал на червенокръстките и здравни филми, съвместно с 
БЧК – Варна 
 

 
 
След повече от 20-годишно прекъсване през 2014 г. Медицински университет – 
Варна и  Българският червен кръст възстановиха един от най-престижните 
международни филмови фестивали на Варна – „Фестивалът на червенокръстките 
и здравни филми”. 

 

„Наред с основната 
задача, която и тогава, 
и сега си поставя 
фестивалът, а именно - 
да събере и покаже 
най-добрите филми, 
третиращи актуални 
хуманни и здравни 
теми, произвеждани от 
червенокръстките 
организации, ще бъдат 
включени и изцяло 

нови моменти, излизащи от рамките на филмовото изкуство – пътуващи 
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изложби, театрални представления, концерти. С всичко това ние искаме да 
превърнем Варна в запазена територия на изкуството и здравето“, споделя 
ректорът на Медицински университет - Варна проф. д-р Красимир Иванов. 
 

 
 

През 2015 г. Фестивалът възстанови и състезателния си характер. Със Специален 
диплом за документален филм, Специална награда за принос към развитието на 
хуманитарното и документално изкуство, Специална награда на журито и 
Награда на Съюза на филмовите дейци беше удостоена университетската 
телевизия Mu-Vi.TV. 
 

 
 

И двете издания на Фестивала се проведоха под патронажа на вицепрезидента 
на Република България г-жа Маргарита Попова. 
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Международен семинар по антитероризъм, съвместно с партньори от Израел 
 

 
Отново през 2014 г., 
Медицински 
университет - Варна 
съвместно с 
Посолството на 
Израел в България 
организира и първия в 
страната 
Международен 
работен семинар по 
антитероризъм, 
посветен на 
глобалната заплаха от 

терористични акции. Целта на семинара е да обучи и квалифицира екипи от 
цялата страната, които да разпространят опита на водещи специалисти от Израел 
по тази изключително актуална и важна дисциплина. 
 
Отчитайки огромния интерес към събитието, през 2015 г. беше организирано 
второ издание. 

 
 
„Повод за 
организирането на 
първото издание на 
семинара стана 
тежкият терористичен 
акт на летището в 
Сарафово, когато 
възникна въпросът 
дали здравната ни 
система е достатъчно 
добре подготвена за 
нападения или 

бедствия. Тогава, като преки очевидци на трагедията и участници в 
медицинските действия, ние осъзнахме, че нямаме готовност за подобни 
ситуации", каза проф. Красимир Иванов на церемонията по откриването. Той 
добави, че натрупаният опит е помогнал много и при спасителните операции 
след бедствието в кв. Аспарухово, в което са участвали и много студенти по 
медицина, включително и чуждестранни. 
 



 

Медицински университет – Варна, Международно сътрудничество 

Информационен каталог 2012 – 2016 г. 

 

стр. 56 

 

Във второто издание на Семинара бяха включени лекции, теоретични, 
практически занятия и тестове за координация и организация на действията на 
различните институции в отговор на природни бедствия, масови безредици и 
терористични атаки. 
Гост-лектори в семинара бяха видни специалисти от Израел, САЩ, Швеция, 
Румъния и Русия. Сред тях бяха водещи специалисти по масови безредици, 
природни бедствия и тероризъм на Университетска болница Хадаса в Йерусалим 
и на Университетската болница в Хайфа. В събитието участва и водещ специалист 
по темата от Посолството в САЩ, както и директорът на звеното по 
антитероризъм в Каролинска болница в Стокхолм, Швеция. Гост-лектор в 
семинара бе и директорът на румънската бърза помощ, който запозна 
участниците с уникалния модел на структурата и функционирането на бързата 
помощ в северната ни съседка.   
 

 
Проф. Михаел Халбертал – Заместник-директор на 

Университетската болница „Рамбам“ в Хайфа 

 

През летния семестър на учебната 2015/2016 година Медицински университет - 
Варна ще започне едноседмично обучение по антитероризъм на стажант-
лекарите от Факултета по медицина, като в обучителния модул ще бъдат 
включени организация на действията след терористичен акт, подготовка, 
координация и взаимодействие между институциите, както и биотероризъм. 
Предстои модулът да бъде въведен като част от обучението и на студентите от 
другите специалности в Медицински университет – Варна. 
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Официални визити  

 

 
Посещение на Негово Превъзходителство г-н Окечуку Фиделис Муох – 
Извънреден и пълномощен посланик на Федерална република Нигерия в 
Румъния, отговарящ и за България  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„МУ-Варна е мой втори дом, където срещнах изключителни специалисти“, 
заяви Н.Пр. Посланикът на Израел Шаул Камиса Раз в края на  

мандата си през 2015 г. 



 

Медицински университет – Варна, Международно сътрудничество 

Информационен каталог 2012 – 2016 г. 

 

стр. 58 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Проф. Тодорка Костадинова – Заместник-ректор на МУ-Варна, и Генералният 
консул на Република България в Санкт Петербург г-жа Петя Несторова. Освен 
традиционните отношения между МУ-Варна и СДМУ „И. И. Мечников“ се 
обсъждаха варианти за разширяване на сътрудничеството в други насоки – 
културен обмен, социални проекти, околна среда и здраве в големите градове. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Екип на МУ-Варна на посещение в Посолството на Република България в 
Тирана, Албания. Н. Пр. Димитър Арнаудов запозна гостите със системите и 
проблемите на образованието и здравеопазването в Албания и изрази 
удовлетвореност от динамичното развитие на варненския университет и 
неговата международна репутация на престижно висше медицинско училище. 
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Посещение на вицепрезидента на Република България г-жа Маргарита Попова 
в Медицински университет – Варна (29 септември 2015 г.) 
 

 
 

По време на официалното си посещение в Медицински университет – Варна 
вицепрезидентът Маргарита Попова се запозна с вече реализираните и 
предстоящи иновативни проекти, учебния процес и съвременните методи на 
обучение във висшето учебно заведение. 
 

 
 

На среща със студенти бяха обсъдени градивните политики на университета, 
обединението и инициативите на младите хора от 44 страни в обучението, 
спортът, културният и социалният живот, както и добротата и хуманността като 
водещ мотив в мултинационалното семейство на МУ-Варна. 
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Посещение на Н. Пр. г-жа Ирит Лилиан – посланик на държавата Израел в 
България (14 януари 2016 г.) 
 

 
 

Варненският Медицински университет бе първата академична институция, 
посетена от  Н. Пр. Посланика на Израел в България Ирит Лилиан 

 

В рамките на посещението си Н. Пр. г-жа Ирит Лилиан се срещна с ректора на 
МУ-Варна проф. д-р Красимир Иванов и Академичното ръководство, запозна се с 
университетската база, посети библиотеката и офиса на Студентски съвет. На 
изнесената лекция Посланикът говори за първите си срещи с българската 
медицина, израелския опит, сътрудничеството, новите технологии и 
предизвикателствата пред Европа и света днес.  Именно мултикултурализмът е 
ключ към успеха на Израел като държава, посочи тя и посъветва студентите: 
„Слушайте различния! Днес не само учите медицина, но общувате помежду си. 
Бъдете част от “Tikkun Olam”  - тези, които ще поправят света.” 
 

 

 
 
Лекцията на Н. Пр. Г-жа Ирит 
Лилиан предизвика голям 
интерес сред преподаватели, 
студенти и служители на МУ-
Варна 
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Официални церемонии  

 

Официалните церемонии на Медицински университет – Варна имат 
дългогодишни традиции, утвърден стил и иновативни акценти. Те са свързани с 
връчването на академични звания, напр. почетното звание „Doctor Honoris 
Causa", откриване на учебната година, тържествени промоции и университетски 
празници. Екипът на отдел „Международно сътрудничество” има специална 
роля в организацията им. 
 
 

 
 

Официална церемония по връчване на почетното звание „Doctor Honoris Causa" 
на Медицински университет – Варна (11 юни 2014 г.).  Двадесет и 
четвъртият носител на званието стана водещ европейски и световен 
специалист в областта на пулмоналната хипертония - проф. д-р Рудолф 
Шпайх † 
 
Проф. Шпайх  е интернист, пулмолог, лекар по интензивна медицина, професор в 
Клиниката по вътрешни болести на Университета в Цюрих, Швейцария, създател 
и дългогодишен ръководител на Центъра по пулмонална хипертония към 
Клиниката по вътрешни болести на Университетската болница в Цюрих, 
основател  на  програмата  за трансплантация на бял дроб, забележителен  лекар 
и учен, създал школа в европейската медицина. През 2010 г. проф. Шпайх 
създава  партньорска програма и подпомага логистично и с уникална 
апаратура  Центъра по  пулмонална хипертония в УМБАЛ „Св. Марина" - Варна. 
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Тържествена промоция на студентите от випуск 2015 на Факултета по 
обществено здравеопазване, МУ-Варна 

 
„Това е една от най-вълнуващите и красиви церемонии, на които съм 
присъствал“ – бяха думите на г-н Ерик Перотел, аташе по сътрудничеството в 
областта на френския език към Френския институт в България. 
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„Европа на познанието вече необратимо се възприема като фактор на 
човешкото и социалното развитие и като необходим елемент за засилване и 
обогатяване на европейското самосъзнание. Самосъзнание, което е в 
състояние да даде на своите граждани необходимите познания за посрещане 
на предизвикателствата на новото хилядолетие едновременно с 
убеждението за необходимостта от споделянето на общи ценности, от 
принадлежността към общо социално и културно пространство.  
 
Значението на образованието и образователното сътрудничество е 
всепризнато като подпомагащо развитието на устойчиви, мирни и 
демократични общества“.  
 
Из „Болонска декларация за създаване на общоевропейско образователно 
пространство за висшето образование“, 19.06.1999 г. 
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