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Здравей, скъп
и първокурсн

ико!
Здравей, скъп

и първокурсн
ико!

Вече си част от Медицински

университет „Проф. д-р

Параскев Стоянов“ - Варна –

сериозно постижение и успех,

за което те поздравяваме!

Направихме специално за теб

този Наръчник с информация,

която да ти бъде от полза, поне в

началото. Тук ще намериш

отговорите на въпросите, които

ще те занимават и вълнуват.

Надяваме се, все пак, да не ни

питаш за живота, Вселената и

всичко останало...

Ако се случи така, че не

намериш отговор на даден

въпрос в този Наръчник,

винаги можеш да се допиташ

до сайта на Университета:

www.mu-varn
a.bg

Добре дошъл при нас!

От авторите на Наръчника



Добре дошли в нашето голямо мултинационално

семейство! Вратите ни са широко отворени за Вас – за

всички Вас, които искате да знаете, да можете, да бъдете

най-добрителекарии здравниспециалисти!

Бъдете сигурни, че в Медицинския университет във Варна,

университет с над половинвековна история и традиции,ще

получите най-добрата подготовка за бъдещото си

израстванеикариера, защото:

Скъпи първокурсници,

· Вашипреподавателищебъдатедниотнай-изтъкнатите

специалисти вобласттанамедицинатаи здравните грижи;

· умелотосъчетаниенакласическимоделинапреподаване

снай-съвременнитеметодиитехнологиищеВипомага

по-бързоипо-ефективнодаусвояватенаученото;

· непрекъснататапрактикаиприлаганенанаученотоповреме

наобучениетощеВидадатсиленстартипреимущество,

когатоизлезетенапазаранатруда.

И всичко това е, защото ние държим на качеството! МУ-Варна е първият и

единственият университет в страната, който преди 6 години разработва и

въвежда модел за на Европейската фондация заEFQM Business Excellence

управление на качеството. Нашата главна цел е да подготвяме качествени

медицински кадри и хора, които да бъдат отговорни и взискателни към своята

професияиработа!

Идвайки при нас, трябва да бъдете готови да дадете много от себе си. Но

във всеки един моментще срещате пълната подкрепа и съдействие от страна

нанашитепреподавателииадминистрация.

Достатъчно е да имате желанието и волята да преследвате целите и

мечтитеси, ние знаемкаквоощеВиенужноищеВи годадем!

Успехипопътенвятър!

ВярвамевъвВашитевъзможности – вярвайтеиВиеисмелонапред!

Проф. д-р Красимир Иванов, д.м.н.

Ректор на Медицински университет - Варна
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Какво е да учиш и
живееш във Варна?

Само за най-любопитните и любознателните!

Може би си мислиш, че знаеш доста за Варна, и навярно е така. За всеки случай,

би могъл да хвърлиш един бърз поглед към редовете по-долу. Там ще те

запознаем с информация и факти, които малцина варненци могат да се

похвалят, че знаят.

Да започнем с популярната на града.визитнакартичка

Варна е третият по големина град в България. С население над 334 870 души „морската

столица” е най-големият град в Северна България. Тук се съхранява най-старото златно

съкровище в света (4000 г. пр. Хр.). Варна е важен туристически и културен център, изходна

точка за курортите по Северното Черноморие.

Сред международните културни събития, които се провеждат тук, са фестивалите

„Варненско лято“, „Златната роза“, „Любовта е лудост“, „Златният делфин“, „Август в

изкуствата“, „Видеохолика“, Джаз фестивал, Майски хоров фестивал и други.

Варна



Градът разполага с богати и интересни
музеи: Археологическият музей, който се
помещава в сградата на бившата
Девическа гимназия - най-старата на
Балканите (именно там е приютено най-
старото златно съкрови-ще в човешката
история) , Военноморският музей,
Варненският природонаучен музей,
Историко-етнографският комплекс "Пра-
българско селище Фанагория Музеят по",
история на медицината Музеят наи
куклите.

Варна е един от малкото градове в
България с опера. Тук са и Драматичният
театър „Стоян Бъчваров“, Фестивалният
и конгресен център, Дворецът на
културата и спорта, както и живописният
Летен театър. В бившата Мъжка
гимназия, построена в края на ХІХ в. в
т р а д и ц и я т а н а н е о г о т и ч е с к а т а
архитектура, се помещава Градската
художествена галерия "Борис Георгиев".
Във Варна можеш да откриеш още близо 30
други галерии.

А ето и другата, по-любопитна страна

навизитнатакартичка.

Н а й - р а н н и т е с л е д и о т ч о в е ш к о
присъствие по тези земи датират от
старокаменната епоха – преди 100 000
години.

От историческа гледна точка Варна е
единственият град, послужил като първи
етап за създаване на самостоятелна
Българска държава. Точно тук Аспарух е
издигнал своето знаме с конска опашка,
дал е заповед на войниците си и им е
посочил пътя за настъпление.

Варна винаги е била отворена към света.
Характерно за града е толерантното
съжителство между различни етноси и
националности.

През 20-те години на XX в. Варна се
превръща в първия град в България с
гладки, кетонирани улици. Тогава си
спечелва славата на модерен европейски
курорт.

Между 1883 г. и 1885 г. през Варна е
минавал прочутият Ориент Експрес.

Основан около 570 г. пр.Хр. под името
Одесос, за кратко между 1949 г. и 1956 г.
град Варна е преименуван на .Сталин
Предполага се, че идва отВарна
старобългарското - „черен, вран“.варнъ
Друга теория свързва името с думата
„вар“, означаваща минерален извор.

За близо 100-годишното съществуване
на Варненската корабостроителница са
построени над 850 кораба.



Филмите „ иВаско да Гама от село Рупча“
„ са снимани във Варна.Опасенчар“

Дворецът на културата и спорта (или
т.нар. Спортна зала) си има свое точно копие
в Лагос – най-големия град в Нигерия и
вторият по големина в Африка. След
неуспешно търсене в САЩ, скандинавските
страни и Западна Европа 10-милионният
град официално се спира на варненския
модел.

Град Варна си има свои съименници в цял
свят. В повечето случаи става въпрос за
случайно съвпадение. На 2 часа път с кола от
Чикаго, САЩ, обаче се намира град, където
съвпаденията са довели до любопитна
история. Докато американското селище се
чудело какво име да избере, местен жител
вдигнал забравен на гарата вестник. Една от
водещите новини била за бунт, избухнал в
малко градче на Черно море, наречено
Варна. Историята била приета като
вдъхновяваща, с което името станало
желано.



Римските терми на Одесос, които в наши
дни през лятото се превръщат в лятна сцена
за концертни и театрални постановки, са
построени в края на II век и са сред най-
запазените архитектурни паметници от
античния период в страната. През 19 в.
подземията на термите са ползвани като
затвор. През 1892 г. стамболовистите
затварят и изтезават в термите Капитан
Петко войвода.

Със своите 850 декара Морската градина
на Варна е национален паметник на
градинското и парковото изкуство. Нейно-
то строителство е по проект на Антон
Новак, чешки градинар-декоратор.

Аладжа манастир е български средно-
вековен скален манастир, създаден през
далечния 13-ти век. Той е национален
паметник на културата. На турски аладжа
означава .шарен,пъстър

С Варна са свързани съдбите на значими
български интелектуалци като писателя

Йордан Йовков, който учителства тук (1919 -
1920), поета Никола Вапцаров, който учи в
Морското машинно училище (1926-1932),
писателя Антон Страшимиров, компози-
тора Добри Христов, духовния учител
Петър Дънов и много други.

Творчески първи импулси Варна е дала и на
редица известни съвременни творци:
певеца Филип Киркоров, актьорите Мариус
Куркински, Христо Гърбов, Кръстьо Лафа-
занов, Стефан Мавродиев, треньора по
гребане Свилен Нейков, певицата Ваня
Щерева.



Да си студент в Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна означава:

Да учиш в едно от най-престижните висши учебни заведения в България, предлагащо
образование на европейско ниво. Той е първият и единствен университет в страната, въвел
EFQM® модел за Business Excellence на Европейската фондация за управление на
качеството.
Да получиш възможност за професионална реализация във всички страни от ЕС. Дипломите
на МУ-Варна с европейско приложение са признати във всички държави от Обединена
Европа.
Да попаднеш в среда, в която модерната визия за бъдещето се гради върху здравите
основи на традицията. С над половинвековна история и традиции университетът не спира
да се стреми към модерното и високотехнологичното, както по отношение на учебните си
бази, така и спрямо учебния процес и социалните дейности на студентите.
Да черпиш от знанията и опита на неговите висококвалифицирани преподаватели,
спечелили международно признание и престиж на стотици европейски и световни научни
форуми и конгреси.
Да се възползваш от активното международно сътрудничество и връзки на университета.
Той е включен в европейските образователни програми за обмен на студенти и поддържа
дългогодишно партньорство с редица университети по света.
Да станеш част от голямото и мултинационално семейство на МУ-Варна. В момента тук се
обучават над 5 000 студенти, специализанти и докторанти, както от България, така и от над
3 държави по света.4
Да бъдеш себе си, да развиваш и усъвършенстваш своя потенциал, умения и таланти.

И не на последно място: а учиш много, но и много да се забавляваш!Д

КАКВО Е ДА СИ СТУДЕНТ В МУ-ВАРНА?КАКВО Е ДА СИ СТУДЕНТ В МУ-ВАРНА?



ЗА НАС В ЦИФРИ
1961 г. 1-ви октомври е рожденият ден
на Висшия медицински институт –
Варна, предшественик на МУ - Варна.

1993 г. За първи път в страната е
разкрита специалността „Здравен
мениджмънт“.

1995 г. Висшият медицински институт
се преименува на Медицински
университет – Варна.

2002 г. е “годината на имената” в
университетския живот. Медицински
университет – Варна приема за свое
име името на проф. д-р Параскев
Стоянов, човека, положил основите
на първата българска хирургична
школа, а аудиториите започват да
н о с я т и м е н а н а з н а ч и м и
преподаватели от университета.

2006 г. Дипломите на МУ-Варна
стават с европейско приложение,
което дава зелена светлина на
завършилите да се реализират в
страните-членки на ЕС.

2006 г. е основан Факултетът по
дентална медицина, а от 2008 година
той разполага с нова сграда и се
превръща в един от най-модерните и
високотехнологично оборудвани
факултети за обучение по дентална
медицина на Балканите.

2007 г. е разкрит Центърът за
кариерно развитие.

2008 г. МУ-Варна, е първият и
единствен у нас университет, въвел
EFQM® модел за Business Excellence на
Европейската фондация за управление
на качеството.

2009 г. Отваря врати за първите
студенти по фармация Факултетът по
фармация.

2009 г. Отваря врати Първият
академичен център по имплантология
към Факултета по дентална медицина.

2012 г . е разкрит Центърът за
професионално обучение по новите
професии „Болногледач“ и „Здравен
асистент“.



2013 г.Отваря врати Филиалът на МУ-
Варна в гр. Сливен.

2013 г. За първи път са разкрити
специалностите „Медицински
оптик“ и магистърската програма по
„Фармацевтичен мениджмънт“.

2013 г. Дипломирали са се 480
а б с о л в е н т и , о т к о и т о 8 2 с а
отличници.

2014 г. МУ-Варна получава институ-
ционална акредитация с оценка 9,27
т. (от възможни 10) за 6 години.

2014 г. Институционалният капа-
цитет на МУ-Варна е увеличен от
2800 на 4800 студенти и докторанти.

2014 г. Изграден е Център за
дистанционно обучение, въведена е
платформа за електронно обучение
Blackboard.

2014 г. Изграден е първият в
страната Университетски дентален
център към Факултета по дентална
медицина

2014 г. МУ-Варна е на първо място
сред медицинските университети в
България според данни на най-
голямата и авторитетна между-
народна академична класация
Webometrics.

5080 са студентите, специализан-
тите и докторантите в МУ-Варна за
учебната 2013 – 2014 година.

190 са учебните зали и лабора-
ториите, които са на разположение
на студентите в Медицински универ-
ситет – Варна.

67%ръст в общия брой на новоприети
студенти за учебната 2013-2014.

82 са международните партньори на
МУ-Варна от 5 континента.

45 е броят на страните, които са
изпращали студенти тук.

3 4 е б р о я т н а д ъ р ж а в и т е ,
представители на които се обучават в
МУ-Варна за учебната 2013-2014.

21 са специалностите, които се
изучават в МУ-Варна: Медицина,
Дентална медицина, Фармация,
Медицинска сестра, Акушерка,
Здравен мениджмънт, Управление на
здравните грижи, Обществено
з д р а в е о п а з в а н е , М е д и ц и н с к и
лаборант, Рентгенов лаборант,
Помощник-фармацевт, Зъботехник,
Инспектор по обществено здраве,
Р е х а б и л и т а т о р , М е д и ц и н с к и
козметик, Медицински оптик,
Ф а р м а ц е в т и ч е н м е н и д ж м ъ н т ,
Болногледач, Здравен асистент,
Обществено здравеопазване и
здравен мениджмънт (на руски
език), Рехабилитация, морелечение,
уелнес и СПА.



РЕКТОР

Проф. д-р Красимир Иванов,

д.м.н.

ЗАМЕСТНИК-РЕКТОР

Кариерно развитие,

научноизследователска дейност

и СДО

Проф. д-р Риналдо Шишков, д.м.н.

ЗАМЕСТНИК-РЕКТОР

Учебна дейност

Доц. д-р Албена Керековска, д.м.

ДЕКАН

Факултет по Медицина

Проф. д-р Радослав

Радев, д.м.

ДЕКАН

Факултет по Обществено

здравеопазване

Доц. Емануела Райчева-

Мутафова, д.и.

ДЕКАН

Факултет по

Дентална медицина

Доц. д-р Цветан Тончев,

д.м.

ДЕКАН

Факултет по Фармация

Проф. д-р Диана

Иванова, д.б.н

ДИРЕКТОР

Филиал Сливен

Доц. д-р Нели

Спасова, д.м.

ДИРЕКТОР

Медицински колеж

Проф. д-р Негрин

Негрев, д.м.н.

ДИРЕКТОР

Департамент

чуждоезиково обучение,

комуникации и спорт

доц. Иван Мерджанов, д.п.

ДИРЕКТОР

Център за

професионално

обучение

Д-р Людмил Цветков,

д.м.

СТРУКТУРА
И

АКАДЕМИЧНО РЪКОВОДСТВО

ЗАМЕСТНИК-РЕКТОР

Международно сътрудничество,

акредитация и качество

Проф. Тодорка Костадинова, д.и.



Най-често използваните думи и изрази,
подредени по азбучен ред:
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* или Академичен календарГрафик на учебния процес

С помощта на този график ще разбереш кога те очакват ваканции, точните дати, на
които започват и свършват двата семестъра – зимен и летен, както и редовните и
поправителни сесии. Изготвя се преди всяка учебна година. (Виж раздел „Студентски
компас“)

* Еразъм
Програма, която ти дава възможност да проведеш част от следването си в друг
европейски университет. Имаш право да кандидатстваш два пъти от трети курс нататък
– веднъж с цел обучение и втори път с цел практика. Изискването е да имаш минимален
среден успех до момента „много добър 4.50”.

* Заверка на семестър
Подписът в студентската книжка ще бъде наградата ти за това, че си присъствал
редовно на лекции и практически занятия по всяка дисциплина. След като събереш
подписи по всички дисциплини, организаторите на учебната дейност в твоя Факултет
ще ти заверят семестъра, с което ще ти дадат зелена светлина да стигнеш до...
изпитната сесия.

По време на семестъра имаш право на 3 отсъствия по всяка дисциплина. Две от тях
обаче трябва задължително да отработиш по утвърден график.

* Записване на нова учебна година
Ако си положил всички изпити, се записваш до началото на учебната година. В противен
случай – до 2 седмици след приключване на септемврийската поправителна сесия.

Записването става при организаторите на учебната дейност за твоя Факултет, след
представяне на банков документ за платена такса за обучение.

* Колоквиум
Форма за планирана проверка на знанията по време на семестъра, т.е. не би трябвало
да те изненада неприятно. Без полагане на планирания текущ контрол няма да можеш
да се явиш на изпит по дисциплината.

* Кредит
Официално казано, това е цифровото изражение на студентската ти заетост, която е
определена като необходима, за да усвоиш специфични знания и умения. Кредитите се
разпределят по учебни години, семестри и дисциплини. Ще ти се присъдят, щом
получиш оценка, не по-ниска от среден (3.00).
На практика
1 кредит = 25-30 часа студентска заетост (аудиторна и извънаудиторна);
1 семестър = 30 кредита;
1 учебна година = 60 кредита.



* Образователно-квалификационна степен
Получава се след завършване на висше образование. В зависимост от годините на
обучение и броя кредити, може да бъде „професионален бакалавър”,
„бакалавър” или „магистър”.

* Преддипломен стаж
След като студентът е изкарал успешно всички семестриални изпити, идва
времето на преддипломния стаж. На практика това е последната завършваща
част от обучението ти, която преминава в реална клинична обстановка по
предварително установен график.

* Промоция
Тържествено връчване на дипломи.

* (или просто програмата)Разпис

Седмица преди началото на всеки семестър ще научаваш кога и къде са лекциите
и упражненията ти. За да бъдеш винаги на точното място в точното време.

* Свободно избираема учебна дисциплина
Хем е по избор, хем си длъжен. Избираш между няколко предложения, но в
крайна сметка дисциплината стартира, ако е събрана група от минимум 10 човека.
По време на цялостния курс на обучение си длъжен да завършиш успешно 2
свободно избираеми дисциплини (СИД).

* Учебен план
В учебния план са включени дисциплините, броят часове, кредитите, които
носят, и формата на изпитване.

* Учебна група
За да бъдат упражненията и практиките максимално полезни за теб, ще бъдеш
разпределен на случаен принцип в по-малка група. С разрешение от Декана на
твоя Факултет – ако имаш специална причина за това, би могъл да се прехвърлиш
в друга група.

* Учебна програма
Тя се изготвя за всяка дисциплина и включва анотация, темати-
чен план на лекции и упражнения, литература,
конспект за изпит, критерии за оценяване,
форми на обучение, контрол и оценка.

* Хорариум
Разпределяне на броя на часовете така, че всяка
дисциплина да покрива необходимия обем,
съгласно единните (за всички медицински
университети и факултети в страната)
държавни изисквания.



Всъщност съвсем скоро ще разбереш, че
Библиотеката ще ти бъде от голяма полза не
само по време на сесия, но и през семестъра.
Тук ще намериш учебниците и учебните
помагала, които преподавателите ще ти
препоръчат в хода на съвместната ви работа.
Ще имаш на разположение най-богатата
колекция от медицинска литература на
хартиен носител в Североизточна България –
повече от 160 000 тома книги, монографии,
сборници и научни списания от цял свят. Ще
имаш и безплатен достъп до множество
интерактивни учебници и атласи по всички
курсове от специалността Медицина.

Библиотеката на университета е разполо-
жена в 4 сгради – в Ректората (централна
библиотека), в Медицинския колеж, във
Факултета по дентална медицина и в
университетската болница „Св. Марина“,
като в университетската болница и Факултета
по дентална медицина има електронни
читални, отворени включително и през съ-
ботно-недел-ните дни. Къ-дето и да оти-деш,
ще имаш дис танционен достъп до общ-
централизиран и дигитализиран библиотечен
фонд.

В централната

част на Библиотеката в сградата на Ректората
ще ти бъде издадена персонална магнитна
к а р т а , с к о я т о , о с в е н ч е щ е с е
идентифицираш при влизане, ще можеш да
заемаш или връщаш литература. С нея ще
имаш и възможност да разпечатваш
безплатно определен брой копия. През
автомат за връщане на книги ще можеш да
връщаш заетата литература денонощно,
независимо от работното време на
Библиотеката.

В Библиотеката ще имаш достъп и до
интернет посредством компютърните места
в една от залите или собствения ти лаптоп
чрез безплатен безжичен интернет. От тук ще
имаш безплатен достъп до големите
световни бази данни Web of Knowledge,
Science Direct и Scopus, в които можеш да
откриеш научни публикации от цял свят.

Към Библиотеката функционира Заемна за
учебници, от която можеш да получиш за
временно домашно ползване част от
необходимите ти учебници за съответния
курс на обучение. Разположена в ляво от
централния вход, в ниска пристройка към
Ректората, до нея се слиза по няколко
стълби. Препоръчваме ти да не чакаш много,
преди да я посетиш както и преди да заемеш,
учебници, първо да се консултираш с
преподавателите си.

През учебната 2014-2015 година МУ-Варна
въвежда платформа за допълващо
електронно обучение на студентите от
всички специалности – , използBlackboard -
вана широко от университетите в САЩ,
Обединеното кралство и Холандия.

Всеки студент при записването си получава парола за достъп до системата и до всички
дисциплини, изучавани по специалността в съответния семестър. Влизайки в профила си,
студентът може да намери много интерактивни учебни помагала, с които да упражнява и
затвърждава наученото – упражнения, видео лекции, 3 атласи, тестове. През систематаD
всеки студент ще може да проверява текущите си оценки.

КОЙТО УЧИ, ЩЕ СПОЛУЧИ!КОЙТО УЧИ, ЩЕ СПОЛУЧИ!КОЙТО УЧИ, ЩЕ СПОЛУЧИ!КОЙТО УЧИ, ЩЕ СПОЛУЧИ!



Студентският съвет е академична управленска структура, която по Закона за висшето
образование на България всеки един университет трябва да притежава.

Студентският съвет на МУ-Варна е изключително активен като обхват на дейности.
Работата на Съвета е свързана с редица активности, както чисто академични и учебни –
представители и глас на студентите, така и в сферата на спорта, обществената
ангажираност, интегрирането на студентите в общност.

Гласът на студентите

Студентският съвет има важна роля по редица основни въпроси – от участие в избор на
ректор и зам.-ректори, през създаването на учебния план и програма до класирането на
желаещите за общежитията.
Благодарение на Студентския съвет студентите имат своето представителство в
заседателните органи и събрания на университета, където присъствието им е 15% от общия
състав на участниците. Те представляват 2/3 от състава на Комисията за студентски
общежития и Комисията по стипендии.

За да бъде чут и твоят глас

Всеки курс си избира отговорник. Когато имаш някакъв проблем, винаги можеш да го
отправиш към него, а той ще се погрижи да стигне до Студентския съвет, а оттам – нагоре
по веригата.
Два пъти месечно се провеждат събрания на Студентския съвет. Те са отворени за всички.
Тук можеш да повдигнеш въпроси, които те интересуват и които на следващ етап
представителите на Студентския съвет ще внесат за разглеждане и обсъждане в
Академичния съвет или Общото събрание на университета.
Студентските съвети на всички университети в България излъчват по един свой
представител, който влиза в състава на Националното представителство на студентските
съвети (НПСС). Тази най-висша студентска структура вече има позицията да отнася
въпроси и проблеми на образованието на ниво министерства. Не рядко се стига до
промени или допълнения към закони.

Или накратко казано: Винаги можеш да разчиташ на Студентския съвет за помощ и съвет.



Студентският живот не е само здраво
учене. Затова присъедини се към нас –
срещни нови приятели, намери своя начин
да разпускаш и да се забавляваш. Можеш
да ни откриеш тук:
http://students.mu-varna.bg/

гр. Варна, ул. „Марин Дринов“ №55, ет.2,

стая 213

Ако си привърженик на екипната игра
и спортове и обичаш не само да скан-
дираш от трибуните или от дивана пред
телевизора, можеш да се включиш в
университетските отбори по волейбол,

баскетбол или футбол, които освен със
страстни играчи и интернационален облик
могат да се похвалят и с професионални

треньори. В ежегодните спортни турнири
„Универсиада”, „Купата на Ректора”,
„Летен университет” и „Зимна универ-
сиада” ще имаш възможността да
премериш сили в най-различни спортни
дисциплини и с колегите от другите
университети в града и страната.

Дори и да си по-артистична натура,
отново ще ти дадем поле и сцена за изява.
Към университета има театрална трупа,

рок група, трупа по народни танци.

Организират се ,„Вечери на талантите”

както и редица благотворителна акции
като „Коледен базар”, „Мартенски

базар” и „Великденски базар“, на които

студентите изработват и продават с
благотворителна цел картички и украса и
собственоръчно направени мартенички, а
средствата даряват на домове за деца със
специални нужди.

Ако дойдеш на ежегодното ни „Между-

народно кулинарно парти”, ще можеш да
опиташ от традиционните вкусотии на над
34 държави по света, приготвени от
нашите чуждестранни студенти.

Провеждат се също ежегодни научни
събития като „Международен симпозиум

на младите учени” ( )BSYSB , с участието на
студентските асоциации, в които членуват
студентите на МУ-Варна (Асоциация на
студентите по медицина, Асоциация на
студентите по дентална медицина,
Асоциация на студентите по фармация) се
организират и много здравни кампании по
повод световните дни за борба със СПИН,
рак на устната кухина, рак на гърдата, за
безплатно изследване за диабет. Студен-
ти и преподаватели даряват кръв по
време на кампаниите за кръводаряване.
Ежегодно се осъществява и събитието за
деца по международния проект „Болница
за плюшени мечета”.

Провеждат се различни конкурси,
състезания, партита, сред които „Мис и

Мистър Медицински университет“,
конкурси за графичен дизайн, състезания
по видеоигри, парти, плажноHalloween
парти, коледно парти, партита с участието
на различни музикални изпълнители.



Първа стъпка – виж дали изпълняваш

изискванията.

За да кандидатстваш за общежитие,
трябва:
* да бъдеш студент, докторант или
специализант – редовна форма на
обучение;
* нито ти, нито член на твоето семейство да
не притежава жилище в гр. Варна или да не
ползва такова, предоставено им от
държавата или общината;
* да си положил успешно всички изпити от
предходната учебна година. Все пак, имаш
право да подадеш документи, ако си с
максимум 2 неположени изпита преди
септемврийската поправителна сесия,
като ги смяташ с оценка “слаб”.

Втора стъпка – провери сроковете!

Всяка година на сайта на Медицински
университет – Варна се обявяват датите за
подаване на документи за общежитие.
Това се случва от средата до края на месец
юли, след приключването на редовната и
поправителната изпитна сесия, когато
всички резултати (за добро или зло) вече
са на лице.

Трета стъпка – вземи си необходи мите-

документи!

В превод: трябват ти две бланки –
заявление-декларация декларацияи .
Можеш да си ги изтеглиш от сайта на
университета или да си ги купиш от
книжарница „Стено“ на ул.“Иван Аксаков“
или ксероксно бюро на ул. “Иван Аксаков”
33 (намира се от дясната страна на
централната сграда на Университета).
Заявление-декларацията удостоверява
твоя успех (от предход ните 2 семестъра) и-
студентското ти положение, затова преди,

да ги предадеш мини през организаторите,

на учебната дейност за твоя Факултет, за да
получиш подпис и печат (информация къде
се намират ще откриеш по-нататък).
Допълнителни документи:

* при семейства с три и повече деца, ако
поне 1 от тях е учащ – копия на
удостоверенията за раждане и служебна
бележка или уверение от съответното
учебно заведение;
* при починал родител – копие на смъртен
акт на починалия родител и копие на
удостоверение за раждане на студента или
удостоверение за наследници в 6-месечен
срок на издаване;
* ако имаш трайни увреждания – копие от
решение на ТЕЛК;
* в случай че вече си семеен и/ или имаш
дете – копие на удостоверение за брак и
раждане на дете.
За горепосочените документи трябва да се

носи и оригиналът, който след сравняване
с копията се връща.

ОБЩЕЖИТИЯ
За студентското преживяване,

наречено...Общежитие

Със записването си като студент вероятно
вече си видял лично какво значи да
кандидатстваш за общежитие. Все пак,
решихме да ти напишем черно на бяло какво
ще те очаква всяка година... за да те
подсещаме.



Четвърта стъпка – подай документите!

След като си събрал и попълнил всичко
необходимо, време е да го придвижиш по
каналния ред.

В превод: насочваш се към централната
сграда на Медицински университет, 2
етаж, стая № 205, третата врата от ляво на
дясно.

Кого търсиш там?
Нели Петкова ще приеме твоите
документи.

Кога можеш да я намериш?
Между 8:30 и 17 ч., като не забравяш за
обедната почивка от 12 до 12:30 ч.

Как да я намериш дистанционно?
На телефон 052/ 677 015 или e-mail:
neli.petkova@mu-varna.bg

Ако си студент в специалност към
Медицински колеж, се насочваш към
сградата на Колежа, ет. 1

Кого търсиш там?
Добринка Тилева ще приеме твоите
документи.

Кога можеш да я намериш?
Между 8:30 и 17 ч., като не забравяш за
обедната почивка от 12 до 12:30 ч.

Как да я намериш дистанционно?
На телефон 052/ 677 285

Пета стъпка – чакай и действай

навреме.

Щом документите са придвижени, не ти
остава нищо друго освен да чакаш и
периодично да поглеждаш към сайта на
Университета. В един, надяваме се,
щастлив за теб момент там ще видиш
първото класиране. Освен името си, ще
откриеш и номера на блока и стаята. Имаш
на разположение 7 дни да отидеш до
блока, където ще те чака твоята
настанителна заповед. За да се запишеш,

са ти необходими 3 снимки и сума за наем
и депозит.

Не се отчайвай, ако не видиш името си.
Почакай да излезе и второто класиране.

Без класиране се настаняват студенти,

които:
* са семейни и имат дете под 18 години;
* са несемейни, разведени или овдовели,
ако отглеждат дете под 18 години;
* са с неизвестен или починал родител;
* са членове на многодетни семейства (с 3
и повече деца), ако някой от братята или
сестрите е ученик, студент, докторант или
специализант;
* са със 70 на сто и повече намалена
работоспособност и военноинвалиди.



Сумата за наема се обявява в началото на учебната година на сайта на университета.
Таксите и наемът се внасят до 10-то число на всеки месец.

Общежитията на Медицински университет – Варна са разположени в две сгради:
бл. 3 на ул. “Брегалница” и бл. 35 на ул. “Петър Райчев”. В бл. 3 стаите са с 2 легла, а в бл. 35
– с 3. Всички стаи са със самостоятелен санитарен възел.

Входните врати на общежитията се заключват в 1 ч. след полунощ и се отключват в 6 ч.
сутринта. През това време ще успееш да влезеш, но само след като покажеш личния си
пропуск, който удостоверява, че живееш в блока. И в двата блока на твое разположение е
студентски стол.

А ако си любител на фитнес преживяванията, в бл. 35 можеш да ползваш напълно
безплатно . Трябва само да заемеш магнитен ключ от порталафитнес залата „Академик“

на бл. 35 и да се запишеш при съответния служител.

Допълнителна
полезна

информация

Допълнителна
полезна

информация



Нека започнем с това, че Медицински
университет – Варна предоставя 2
категории стипендии – исоциални за

отличен успех (след I курс). Като
първокурсник обаче ще трябва да
почакаш да се пребориш с първата си
изпитна сесия. Това означава, че ще
подадеш документи за стипендия, след
като минат редовната и поправителна
сесии на първи семестър, т.е. около
средата на м. февруари. По това време на
сайта на Университета ще се появят и
точните срокове.

Кой има право на стипендии?

Щом си студент, записан в българско
висше училище, ти имаш право на
стипендия. Освен ако...
* средноаритметичният ти успех от
първия семестър или от предходните 2
семестъра (от 2 курс нататък) не е по-
малък от 4.00;
* имаш неположени изпити;
* регистрираш нулев доход, т.е. не
представиш никакви собствени или
семейни доходи.

Необходими документи

* , която можеш даМолба-декларация

изтеглиш от сайта на Университета или да
купиш в книжарница „Стено“ или
ксероксно бюро на ул. “Иван Аксаков” 33.

Първата година в нея ще впишеш успеха
си от първия семестър. По-нататък ще
изчисляваш успеха от предходните 2
семестъра.
Преди да предадеш молбата, трябва да я
з а в е р и ш с п о д п и с и п е ч а т п р и
организаторите на учебната дейност за
твоя Факултет (информация къде се
намират ще откриеш по-нататък в раздел
„Студентски компас“).

* за доходите наСлужебни бележки

родителите ти за последните 6 месеца,
като доходът трябва да бъде брутен, т.е.
да обхваща всички видове плащания.

* за регистрация наСлужебни бележки

безработни родители в Бюрото по труда.

Допълнителни документи:

* уверения от учебните заведения за
учащи се братя и сестри;
* при разведени родители – копие на
съдебно решение;
* при починал родител – копие на смъртен
акт и копие на удостоверение за раждане
на студента.
* ако имаш трайни увреждания – копие на
решение на ТЕЛК;
* в случай че вече си семеен и/ или имаш
дете – копие на удостоверение за брак и
раждане на дете, както и служебна
бележка за доход на съпруга/ съпругата.

За горепосочените документи трябва да

се представят и оригиналите, които след
сверяване с копията се връщат.

Стипендии
Ти си първокурсник. Ти искаш стипендия.

Как? Кога? И при кого?

Прочетохме ли мислите ти?



Ако си студент в специалност към Медицински колеж, се насочваш към сградата на
Колежа, ет. 1

Кого търсиш там?
Добринка Тилева ще приеме твоите документи.

Кога можеш да я намериш?
Между 8:30 и 17 ч., като не забравяш за обедната почивка от 12 до 12:30 ч.

Как да я намериш дистанционно?
На телефон 052/ 677 285

След което ти остава да чакаш класирането.

Стипендии с класиране само по доход (за предходните 6
месеца на членовете на семейството на студента), независимо
от успеха, получават:
* кръгли сираци;
* студенти с трайни увреждания;
* студенти с двама родители с трайни увреждания;
* студенти с един родител, който е с трайни увреждания;
* студенти, които до пълнолетието си са отглеждани в домове
за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска
грижа;
* майките с деца до 6-годишна възраст.

Допълнителна възможност за теб са .европейските стипендии

Кандидатстването за тях е само по успех и става онлайн от
сайта на Министерството на образованието, младежта и
науката. Щом бъде обявена актуална информация, ще можеш
да я откриеш на сайта на Университета и този на Студентския
съвет.

След като си подготвил и попълнил необходимите документи,

научил си сроковете от сайта на Университета, идва ред на

подаването. Мястото е Учебен отдел, т.е. централната сграда

на Медицински университет – Варна, 2 етаж, стая № 205,

третата врата от ляво на дясно.

Кого търсиш там?
Нели Петкова ще приеме твоите документи.

Кога ще я намериш?
Между 8:30 и 17 ч., като не забравяш за обедната почивка от 12

до 12:30.

Как да я намериш дистанционно?
На телефон 052/ 677 015 или e-mail: neli.petkova@mu-varna.bg



I. Зимен семестър

Продължителност Свободни от учебни

занятия дни

Редовна

сесия

Поправителна

сесия

Редовно обучение

15.09.2014г -

19.12.2014

14 учебни седмици

22.09., 01.11., 08.12.2014 г.

Коледни и Новогодишни

празници

22.12.2014 - 02.01.2015

05.01.2015г. -

05.02.2015г.

06.02.2015г. –

13.02.2015г.

II. Летен семестър

Продължителност Свободни от учебни

занятия дни

Редовна

сесия

Поправителна

сесия

Редовно обучение

16.02. - 29.05.2015г.

15 учебни седмици

03.03.2015г.

10,11,12,13.04.2015г.

01,06,24.05.2015г.

01.06.2015г. –

08.07.2015г.

13.07.2015г.-

20.07.2015г.

Редовна сесия за II курс, спец.Фармация – 08.06. – 14.07.2015 г.

Поправителна сесия за II и III курс, спец.Фармация – 20.07. – 27.07.2015 г.

Летен стаж

Студенти с положени изпити от 13.07.2015г. – 30 календарни дни

(„Медицина")

до 11.08.2015г. - 30 календарни дни

(„Дентална медицина")

12 дни по ботаника и фармакогнозия

(„Фармация")

Студенти с изпити на

поправителна сесия

от 22.07.2015г. – 30 календарни дни

(„Медицина")

до 20.08.2015г. - 30 календарни

дни („Дентална медицина")

12 дни по ботаника и фармакогнозия

(„Фармация")

Учебна практика за II курс, спец.Фармация - 01.06. – 06.06.2015 г.

Учебна практика за III курс спец.Фармация - 09.07. - 14.07.2015 г.

Септемврийска поправителна сесия 01.09. – 11.09.2015г.

Българските студенти, които са редовна форма на обучение и все още нямат навършени 26
години и нямат трудови правоотношения, се осигуряват здравно от МУ-Варна.

Важно е да знаеш, че при всяко записване в началото на учебната година при
организаторите на учебната дейност за твоя Факултет, подаваш и попълнена декларация за
здравно осигуряване. Бланката можеш да изтеглиш от сайта на Университета.

Студентите са длъжни да попълват нова декларация при промяна наВажно:

обстоятелствата, посочени в нея (например: ако започнат или прекратят работа, ако започнат да
получават наследствена пенсия и др.). Това могат да направят и по всяко време на семестъра или
лятната ваканция.

Тук ще бъдем кратки и бързи.Здравно осигуряване



Въпроси Кой? Контакти

Учебен процес:

- учебен план,
- програма, графици,
- зали, часове,

преподаватели

Студентски кредити

Организатор
„Учебна
дейност“
на съответния
факултет

Факултет по медицина - деканат:
ул."Марин Дринов" 55, ет. 2, каб. 205
052/677 009, dekanat_medicina@abv.bg

Факултет по дентална медицина - деканат:

бул. “Цар Освободител” 84, ет. 2, каб. 201 Б
052/677 207, 677 202, fdm@mu-varna.bg

Факултет по фармация – деканат

(В сградата на Медицински колеж):
бул. „Цар Освободител“ 84, ет. 3, каб. 326
052/677 204, dekanat_pharm@mu-varna.bg

Факултет по обществено здраве - деканат:

ул. ”Марин Дринов” 55, ет. 2, каб. 207
052/677 011, dekanat_foz@mu-varna.bg

Медицински колеж

бул. "Цар Освободител" 84, ет. 1
052/ 677 261, 677 285, mk@mu-varna.bg

Филиал Сливен

гр. Сливен, ул. „Братя Миладинови“ 18
Светла Саханджиева
0889 800 305, s.sahandjieva@mu-varna.bg

Здравно осигуряване Медицински университет-Варна

Иглика Павлова Щерева

ул. "Марин Дринов" 55, ет. 2, каб. 205

052/ 677 015, iglika.shtereva@mu-varna.bg

Медицински колеж-Варна

Добринка Тилева, 052/ 677 285

бул. "Цар Освободител" 84, ет. 1

Общежития

- подаване на документи
- класирания (кога/къде се

обявяват резултатите)
- наеми, такси

Експерт
„Социални
дейности и
студентски
общежития“

Нели Петкова
ул."Марин Дринов" 55, ет. 2, каб. 205
052/ 677 015, neli.petkova@mu-varna.bg

За студентите в Медицински колеж

Добринка Тилева, 052/ 677 285
бул. "Цар Освободител" 84, ет. 1

За студентите във Филиал Сливен

гр. Сливен, ул. „Братя Миладинови“ 18
Светла Саханджиева, 0889 800 305
s.sahandjieva@mu-varna.bg

Стипендии

- кандидатстване,
документи,

- формуляри
- стойност
- начин на получаване
- срок на получаване

Най-вероятно вече си усетил нашето желание и старание да опишем възможно най-подробно всичко,
което би могло да те вълнува като студент, но ако все пак, прелиствайки страниците на тази книжка,
имаш още въпроси, на които не намираш отговор, виж по-долу на кого конкретно можеш да ги
зададеш.
Курсов ръководител: Всеки курс си има свой курсов ръководител. Той е този, който ще те насочи и
ориентира, независимо какво те вълнува. Можеш да намериш кой е твоят курсов ръководител на
сайта на МУ-Варна: www.mu-varna.bg: Студенти - Учебна информация
Отговорник на курса: Той се избира от неговите колеги съкурсници и е пряко свързан с работата на
Студентския съвет, който прави необходимото, за да се даде гласност и да се решат проблемите и
въпросите, които вълнуват студентите.

Към кого да се обърнеш, ако...?



КАТЕДРИ РЪКОВОДИТЕЛИ НА КАТЕДРИ

А проф. д-р Стефан Иванов, д.м.н.кушерство и гинекология
052/ 613 790, stephan66ivanov@abv.bg

Анатомия, хистология и ембриология проф. д-р Антон Тончев, д.м.н.

052/ 677 050, atontchev@yahoo.com
А проф. д-р Вилиян Платиканов, д.м.нестезиология, спешна, интензивна
и морска медицина 052/ 978 616, vpalt@yahoo.de
Б доц. Добри Иванов, д.б.иология

052/ 677 267 d.ivanov@mu-varna.bg
Вътрешни болести доц. д-р Светослав Георгиев, д.м.

052/978 588, georgiev60@gmail.com
Д доц. д-р Стефанка Рашкова, д.м.ерматовенерология

052/ 978 723, stracheva@abv.bg
М доц. д-р Лилия Иванова, д.м.икробиология и вирусология

liivanova@abv.bg
Неврохирургия и УНГ болести доц. д-р Пламен Недев, д.м.

drnedev@abv.bg
Н проф. д-р Ара Капрелян, д.м.ервни болести

052/ 978 313, arakapri07@yahoo.co.uk
О доц. д-р Боян Балев, д.м.бразна диагностика и лъчелечение

052/ 978 201, balevbo@abv.bg
О доц. д-р Петър Генев, д.м.бща и клинична патология,
съдебна медицина и деонтология 052/ 978 604, peterghenev@yahoo.com
О доц. д-р Никола Колев, д.м.н.бща и оперативна хирургия

052/ 978 668, kolevsurgery@yahoo.com
О доц. д-р Руслан Попстефанов, д.м.ртопедия и травматология

052/ 692 6470, fam_popst@yahoo.de
О проф. д-р Христина Групчева, д.м.н.чни болести и зрителни науки

052/634 901, cgrupcheva@gmail.com
П доц. д-р Валерия Калева, д.м.едиатрия и медицинска генетика

052/ 978 387, valeria@kalevi.eu
П доц. д-р Стефка Вълчева – Кузманова, д.м.редклинична и клинична
фармакология 052/677 078, stefkavk@yahoo.com
П проф. д-р Жанета Георгиева, д.м.ропедевтика на вътрешните болести

052/ 978589, zhana_georgieva@abv.bg
П проф. д-р Риналдо Шишков, д.м.н.сихиатрия и медицинска психология

052/ 978484, rshishkov@abv.bg
Ф доц. д-р Златислав Стоянов, д.м.н.изиология и патофизиология

052/ 677 069, zsd@mu-varna.bg
Х проф. д-р Росен Маджов, д.м.н.ирургически болести

052/ 978 688, madjov@mu-varna.bg

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

052/677 009, dekanat_medicina@abv.bg

Зам.-декан – доц. д-р Златислав Стоянов, д.м.н

ФАКУЛТЕТ ПО МЕДИЦИНА



КАТЕДРИ РЪКОВОДИТЕЛИ НА КАТЕДРИ

Д доц. д-р Николета Маркова-Георгиева, д.м.етска дентална медицина

052/ 677-210, nikimarkova@yahoo.bg

К доц. д-р Владимир Кадинов, д.м.линични медицински науки
052/ 978 558, vladimirkadinov@yahoo.com

К доц. д-р Владимир Панов, д.м.онсервативно зъболечение и
орална патология 052/ 677 237,  vl_panov@abv.bg

М доц. Румяна Черкезова, д.х.едико–биологични науки
052/ 677 237, rumchara@abv.bg

О доц. д-р Цветан Тончев, д.м.рална, лицево-челюстна хирургия,

пародонтология и 052/ 677 212  , mfstonchev@mail.bg

специална образна диагностика

П доц. д-р Стефан Василев Пеев, д.м.ародонтология и дентална

имплантология 052/ 677 209, stefan.peev@mail.bg

П доц. д-р Методи Абаджиев, д.м.ротетична дентална медицина и

ортодонтия тел. 052/ 677 211, abaimplant@abv.bg

КАТЕДРИ РЪКОВОДИТЕЛИ НА КАТЕДРИ

Б проф. Диана Иванова, д.б.н.иохимия, молекулна медицина

и нутригеномика 052/677 075, divanova@mu-varna.bg
П проф. д-р Красимир Методиев, д.м.н.редклинични и клинични науки

052/ 634 107, 0888712407,
kr.metod@yahoo.com
Ф доц. д-р Бистра Цанева – Калчеваармацевтични науки
и фармацевтичен мениджмънт 052/ 677 076, bistra.galunska@gmail.com
Ф доц. Николай Георгиев Хаджийски, д.ф.изика и биофизика

052/ 677 272
Х доц. Мона Станчева, д.х.н.имия

052/ 677 073, mona_stancheva@abv.bg
Х доц. д-р Теодора Димитрова, д.м.игиена

tvd@mnet.bg

Декан – доц. д-р Цветан Тончев, д.м.

052/677 200, mfstonchev@mail.bg
Секретар, факс: 052/677 201

Зам.-декан доц. инж. Цанка Дикова, д.т.

ФАКУЛТЕТ ПО ФАРМАЦИЯ

Декан - проф. Диана Иванова, д.б.н.

052/677 075, divanova@mu-varna.bg
Зам.-декан – доц. Стефан Кръстев, д.б.ф

ФАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА



КАТЕДРИ РЪКОВОДИТЕЛИ НА КАТЕДРИ

З проф. Соня Тончева, д.м.дравни грижи 052/ 677 274,
toncheva2960@abv.bg, zg@mu-varna.bg

И проф. Стефка Коева, д.и.н.кономика и управление
на здравеопазването 052/ 634 279,  stefka.koeva@gmail.com
И доц. д-р Маргарита Господинова, д.м.нфекциозни болести,
епидемиология и тропическа медицина 052/ 978 710, dr_m_gospodinova@abv.bg
О проф. д-р Валентина Маджова, д.м.бща медицина и клинична лаборатория

052/ 302 893, v_madjov@abv.bg
С доц. Искра Мирчева, д.м.оциална медицина и 052/ 634 018,

организация на здравеопазването
Ф доц. д-р Тодор Тодоров, д.м.изиотерапия, рехабилитация,
морелечение, професионални заболявания todoroff@doctor.com
и медицина на бедствени ситуации

Директор – проф. д-р Негрин Негрев, д.м.н.

052/677 070, @ - .negrev mu varna bg

Зам.- директор – доц. Диана Димитрова, д.пс.

052/677 261, @ - .dimitrova mu varna bg

МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ

Декан – доц. Емануела Мутафова, д.и.

052/677 011, emoutafova@yahoo.com

Зам.-декан – доц. д-р Клара Докова, д.м.

ФАКУЛТЕТ ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

Учебно-научни сектори Ръководители:

З ас. Максим Симовъботехник
maxim simov abv bg_ @ .

И доц. д-р Стефан Цеков, д.м.нспектор по обществено здраве
stefan tsekov mail bg. @ .

Медицински лаборант д д . .оц. -р Ваня Тодорова, д м

van tod abv bg_ @ .
П Цомощник-фармацевт ас. Антоанета веткова

Antoaneta cvetkova abv bg_ @ .
Р Нехабилитатор и медицински козметик ас. Николай едев

nikolaynedev758@gmail.com
Р магистър Мариана Купеноваентгенов лаборант

kupenova@gmail.com
М проф. д-р Христина Групчева, д.м.н.едицински оптик

cgrupcheva@gmail.com



От самото си основаване през 1961 г. университетът обръща голямо внимание

на практическото обучение. От третата си година като студент в МУ-Варна ще
имаш възможността да се обучаваш в Университетската болница „Св. Марина“

– Варна - най-големия диагностично-лечебен и консултативен болничен
комплекс в Северния и Източния район, обслужващ население от цяла
България. УМБАЛ „Св. Марина” разполага с една от най-модерните и
високоспециализирани апаратури и оборудване в страната, в което ще можеш
сам да се увериш. В практическите си занимания ще посещаваш също и МБАЛ
“Св. Анна”, Специализираната болница по акушерство и гинекология - СБАГАЛ
“Проф. Д. Стаматов” - Варна, Специализираната очна болница – СБОБАЛ -
Варна, РЗИ.

С помощта на карти и адреси на следващата страница можеш да видиш кое

къде се намира.

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ЧУЖДОЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ,

КОМУНИКАЦИИ И СПОРТ

Директор – доц. д-р Иван Мерджанов, д.п.

052/677 012, merdjanov@mu-varna.bg

Кое къде се намира?

ФИЛИАЛ СЛИВЕН

Директор – доц. д-р Нели Спасова, д.м.

гр. Сливен, ул. „Братя Миладинови“ 18

тел: +359 889 800305

Директор – д-р Людмил Цветков, д.м.

052/ 677 263, dr_cvetkov1@abv.bg

ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ



МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
„Проф. д-р Параскев Стоянов“ - Варна
ул. "Марин Дринов" 55
052/677 050
uni@mu-varna.bg
Автобуси №31, №148, №118, №20

МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ
бул. "Цар Освободител" 84
052/ 677 264
mk@mu-varna.bg
Автобуси №12, №20, №118

ФАКУЛТЕТ ПО ФАРМАЦИЯ
бул."Цар Освободител" 84
052/ 677 204
dekanat_pharm@mu-varna.bg
Автобуси №12, №20, №118

ФАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА

МЕДИЦИНА
бул."Цар Освободител" 84
052/ 677 201, 677 202, 677 207
fdm@mu-varna.bg
Автобуси №12, №20, №118

УМБАЛ "СВ. МАРИНА"
бул. "Хр. Смирненски" 1
052/ 302851 (до 59)
officeub@mail.bg
Автобуси №13, №209, №32

МБАЛ "СВ. АННА“
бул. „Цар Освободител“ 100
052/ 821 555
contacts@svetaanna-varna.com
Автобуси №12, №20, №118

СБАГАЛ - ПРОФ. Д-Р Д.

СТАМАТОВ
(Специализирана болница по акушерство
и гинекология за активно лечение)
бул. „Цар Освободител“ 150
052/ 677 283
Автобуси №12, №20, №118

Очна болница СБОБАЛ - Варна
ул. „Дойран“ 15
052/ 634 901
eyehospital-varna@mbox.contact.bg

РЗИ РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА
ИНСПЕКЦИЯ
ул. "Брегалница" 3
052/ 665 200
office@rzi-varna.com

СТУДЕНТСКО ОБЩЕЖИТИЕ

БЛ. 35
ул. „Петър Райчев“ 35
052/303462,
052/ 303463

СТУДЕНТСКО ОБЩЕЖИТИЕ

БЛ. 3
ул. „Брегалница“ 1, 052/ 634 859



КЛИНИКИ, УМБАЛ „Св. Марина“ ЕТАЖ/МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

Анестезиология и интензивно лечение 3
Вътрешни болести 13 и 14
Гастроентерология 11
Гръдна хирургия 10

Диализа
Сграда “Психиатрични клиники“,

Блок „Възрастни“
Ендокринология и болести на обмяната 12
Кардиология – I клиника, ИКО 4
Кардиология – I клиника,
Отделение по обща кардиология

7

Кардиология – II клиника 8
Кардиохирургия 8
Клинична хематология 3
Медицинска онкология 13
Многопрофилна специализирана
Детска клиника с ДОИЛНН

5

Неврохирургия 3
Нервни болести 14
Нервни болести с ОИЛНБ и детска
Неврология – II клиника

14

Нефрология, остра и перитонеална
диализа

4

Нуклеарна медицина, метаболитна
терапия и лъчелечение

-1

Образна диагностика 1
Обща и клинична патология 2
Орална и лицево-челюстна хирургия 9
Пневмология и фтизиатрия с ИРО 10
Психиатрична – I обща клиника

Сграда “Психиатрични клиники“Психиатрична – II обща клиника
Психиатрична – III клиника
Ревматология 7
Специализирана детска клиника по
клинична хематология и онкология

6

Съдебна медицина Сграда „Патоанатомичен блок“
Съдова хирургия 12
Урология 12
Ушни, носни и гърлени болести с дейност
по аудиология

9

Физикална и рехабилитационна медицина -1
Хирургия – I клиника 6
Хирургия – II клиника 11

31



КЛИНИКИ, МБАЛ „Св. Анна“ ЕТАЖ/МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

Гинекология Сграда „Хирургичен блок“, ет. 4
Детска хирургия Сграда „Хирургичен блок“, ет. 1

Инфекциозни болести
База на МБАЛ „Св. Марина“ в двора на

МБАЛ „Св. Анна“
Неврохирургия Сграда „Терапевтичен блок“, ет. 4
Ортопедия и травматология Сграда „Хирургичен блок“, ет. 6 и 7
Педиатрия Ет. 1 – сградата към ул. „Селиолу“
Съдова хирургия Сграда „Хирургичен блок“, ет. 4
Урология Сграда „Хирургичен блок“, ет. 2
ХИРУРГИЧЕСКА АУДИТОРИЯ Сграда „Хирургичен блок“, ет. 1
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