
 
ОБОБЩЕНИЕ  

на организирани от и със съдействие 
на БАОЗ разнообразни прояви  

през 5-те тематични дни на 
Европейската седмица на 

общественото здраве 



Европейска седмица на общественото здраве 

13-17 май 2019 г.  

Понеделник 13 май 2019 г.  

Ден на физическата активност 

1. Откриване на Европейската седмица на 
общественото здраве в България с интервю на 
Председателя на Българската асоциация по обществено 
здраве доц. Гена Грънчарова по БНРадио програма 
„Хоризонт“ в 06:15 ч. в предаването „Преди всички“. 



Ина Николова, 2-ри курс медицина в МУ-Плевен, 
организатор на събитието, написа към видеото 
публикувано с hasgtag EUPHW „Предизвиквам 
всеки, който гледа видеото да се замисли как да 
вкара малко повече движение в ежедневието си 
– идете пеша до работа/училище, качете се по 
стълбите вместо с асансьора или просто си 
пуснете музика и потанцувайте. Малки промени, 
които могат да направят голяма разлика“.  
 

2. Флашмоб на централния площад в 
Плевен на Trifonov Dance Academy с 
участието на студенти от МУ-Плевен под 
звуците на мотото на деня „I like to move it, 
move it” 



3. Спортен празник, организиран от катедра „Физикална медицина, медицинска 
рехабилитация и ерготерапия и спорт“ с  участие на студентите от специалност 
„Медицинска рехабилитация и ерготерапия“ при ФОЗ-Плевен 
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3. Спортен празник, организиран от катедра „Физикална медицина, медицинска 
рехабилитация и ерготерапия и спорт“ с  участие на студентите от специалност 
„Медицинска рехабилитация и ерготерапия“ при ФОЗ-Плевен 



4. Интервю на доц. Таня Мегова по ТВ Зетра в предаването на М. Влахова 
„Гледна точка“  на тема „Двигателната активност - предпоставка за 

качеството на живот“.  



5. Спортен празник в РУ „Ангел Кънчев“ – „Физическа активност, здраве и енергия 
във всички възрасти“, организиран от доц. Искра Илиева, член на БАОЗ 



6. Спортен празник в МФ – Стара Загора, организиран от доц. Руска 
Паскалева, член на БАОЗ, катедра „Медицинска рехабилитация и 
ерготерапия, физикална медицина и спорт“ 



7. Стара Загора – „Студентите от Медицински колеж – промотори на физическата 
активност“, поход от колежа през града до парк Аязмото, организатор проф. 
Христина Милчева, Директор на МК и член на БАОЗ 



8. Два семинара с ученици от основния курс на гимназия „Св. Св. Кирил и 
Методий“, град Козлодуй «Спортът – загуба на време или инвестиция в здравето», 
организирани проведени от студент по медицина в МУ-Плевен Деян Мирославов, 
2-ри курс с подкрепата на БАОЗ 



9. Семинар и обучителна програма на тема „Физическа активност и 
рехабилитация за профилактика на остеопороза“ за жени в риск за остеопороза, 
организирани от доц. Борислава Чакърова, МФ – Стара Загора, нов член на БАОЗ 


