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На 20 май 2008 г.  ръководителите на 
Европейската комисия, Европейският съвет и 
Европейският парламент подписват съвместна 
декларация за честване на тази дата като 
„Европейски ден на морето”. По този начин се 
изтъква важната роля на океаните и 
морет ат а в  ежедневието не  само на 
крайбрежните общности, но и на всички 
граждани на ЕС.  Една от основните цели е по-
ефективното управление на крайбрежните 
райони, моретата и океаните и техните 
ресурси. 

Организаторите на фестивала „Море и здраве” 
се присъединяват към тази идея.

Организационен комитет на научни форум:
Председател: доц. Е. Мутафова
Координатор: кап. Александър Александров
Членове:
Студентски съвет, 
Катедра Хигиена, МБС и епидемиология
Катедра Химия
Катедра: Патофизиология
К а т ед р а :  Ф и з и о т е р а п и я ,  р еха б и л и т а ц и я , 
морелечение
Катедра: Анестезиология, спешна, интензивна и 
морска медицина

Цели на форума: 

1. Да съдейства за ефективното развитие на 
здравната морска култура и образование на 
медицинските кадри, на българските моряци и 
работещите в отраслите на морска индустрия;
2. Да допринесе за по-активното приобщаване на 
българската медицина към международните морски 
здравни институции.

Задачи: 
1. Да бъдат показани някои от възможностите на 

бъ л г а р с ка т а  зд р а в н а  м о р с ка  к ул тур а  и 
образование;

2. Да бъдат обсъдени идеи за усъвършенстване на 
учебната и научно-изследователска работа в 
медицинските учебни заведения с теми по морска 
медицина в съответствие с международните и 
националните здравни морски юридически 
инструменти и съвременната практика;

3. Да предостави възможност за интегриран обмен 
на информация между специалистите, работещи в 
секторите на здравеопазването и морската 
индустрия и съдейства за разширяване на 
сътрудничеството на национално и международно 
ниво.

ОБЩИНА  ВАРНА



ПРОГРАМА

19 май 2015 г.

ДЕМОНСТРАТИВНО ГМУРКАНЕ
с открит урок по Морска медицина и 
Морска патофизиология
9:30 – 10:00� � Морска гара
Студенти, лекари и журналисти ще присъстват на 

борда на катер на БЧК и катер „Вяра“.

10:00 – 12:00 ч.
Фотографът Орлин Цанев ще се гмурне във водите на 

Черно море, а  екип от Катедрата по физиология към 

МУ-Варна ще проведе открит урок с цел измерване 

на промяната на физиологичните показатели. 

ДА ИЗЧИСТИМ ПЛАЖА
17:30 – 19:00 ч.
Студенти и преподаватели от МУ-Варна организират 

почистване на плажната ивица на плажа на 

Аспарухово.

19:00 – 20:00
Плажно парти за всички, включили се в 

инициативата за почистване на плажа.

20 май 2015 г.
� �
АРТИЗЛОЖБА – „МОРЕТО – БОГАТСТВО 
И ВДЪХНОВЕНИЕ“

9:00 – 20:00  МУ-Варна � � � �
Благотворителна изложба на студенти и 

преподаватели на МУ-Варна - фотографии, картини, 

скулптури, бижута и други произведения на 

изкуството, вдъхновени от морето.

НАУЧЕН ФОРУМ „МОРЕ И ЗДРАВЕ“

 9:00 – 18:00   МУ-Варна, 
Втора аудитория

8.30 - 9.00 Регистрация на участниците в 

конференцията. 

9:00 – 9:10 Откриване и приветствия.

9:10 – 9:30 Море и здраве - Приносът на МУ Варна
9:30 – 9:50 Правни аспекти на осигуряването на 
здравословно и екологосъобразно корабоплаване. 
В. Енчев - Директор ИД „Морска администрация”, 
Варна
9:50 – 10:10 Приносът на Варна и варненци във 
водното спасяване. Л. Силов - Български червен 
кръст, Д. Ставрев. 

10.10 -10.20 Място на рибните продукти в храненето 

на населението по Черноморието. Д. Найденова, Ст. 

Порожанова, Б. Кавалджиева, Т. Геров, Е. Димитрова

10.20 - 10.40 Кафе пауза

10.40 - 11.00 Устойчиви органични замърсители и 

токсични метали в черноморски риби .М. Станчева 

11.00 - 11.20 Европейски проект SHIPSAN Joint Ac�on 

(2013-2016) Св. Станева, Я. Драганова, Г. Кокошарова

11.20 - 11.40 Море и здраве в българската морска 

култура. Ал. Александров

11.40 - 12.00 Sandoz Chemical Spill - The Chernobil of 

Water Supply And Distribu�on. Jean-Maurice Arcq, 

M.Пантелеева

12.00 - 13.00 Почивка

13.00 - 14.00 Постерна сесия

14.00 - 14.20 Таласотерапия. Ил. Тодоров 

14.20 - 14.40 Дейности на Басейнова дирекция- 

Варна. Д. Консулова

14.40 - 15. 00 Развитие на Пристанище Бургас. Д. 

Димов - изп. директор на Пристанище Бургас

15.00 - 15.20 Здравен контрол на морски води в 

Добричка област. Д. Монов 

15.20 - 15.30 Хранителен прием на витамин D3 при 

ученици от горна училищна възраст Д. Найденова, Д. 

Станева, Ел. Димитрова

15.30-16.30 Представяне на проекти от Варна, 

спечелили финансиране от Европейския 

икономически механизъм в направление 

„Интегрирано управление на морските и вътрешните 

води”. 

16.30 Официално закриване и връчване на 

сертификати за участие.

ГРАДИНСКО ПАРТИ

 18:00 – 19:30  МУ-Варна, двор*

Музикално-артистична програма в двора на МУ-
Варна – викторина, песни, танци и… пържена риба. 

(*в салона - при лошо време)
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