
 
ОБОБЩЕНИЕ  

на организираните от и със 
съдействие на БАОЗ прояви през 5-те 

дни на Европейската седмица на 
общественото здраве 

 
Трета част 



Европейска седмица на общественото здраве 

13-17 май 2019 г.  

Четвъртък 16 май 2019 г.  
Ден на здравнословното хранене 

 

 

 
 



18. Интервю по ТВ „Зетра“ на доц. Ваня Бирданова „Здравословно хранене и 

качество на живот“, член на БАОЗ, ФОЗ, МУ- Плевен  



19. Семинар на студенти-медици 2-ри курс от МУ-Плевен с ученици от основно 
училище „Васил Левски“, гр. Плевен по проблемите на здравословното хранене и 

профилактиката на затлъстяването 



20. Интервю по BTV Радио на проф. Веселка 

Дулева, национален консултант по хранене и 

диетика, началник отдел „Храни и хранене“ в 

НЦОЗА, член на БАОЗ, на тема „Политики за 

здравословно хранене“ 

 



21. Кампания „Безплатни консултации по хранене и диетика“ за възрастни и деца в 
Медицински център Provita, организирани от доц. Лалка Рангелова, НЦОЗА, отдел 
„Храни и хранене“, член на БАОЗ 



22. Интервю на доц. Лалка Рангелова, 
НЦОЗА, по ТВ СКАТ „Здравословно хранене 
без планетари граници“ в предаването 
„Здравословно“ на проф. Христо Деянов с 
пряко включване на доц. Гена Грънчарова, 
Председател на БАОЗ 



23. Лекция „Промоция на здравето: профилактично хранене срещу 
остеопороза“, доц. Борислава Чакърова, МФ на ТУ - Стара Загора 



24. Лекция „Храни, хранене и здраве “, доц. 
Дарина Найденова, член на БАОЗ, катедра 
„Хигиена и епидемиология“, ФОЗ, МУ-Варна 
 



25. Семинар «Здравословно хранене на бременни и кърмачки» с 
мултимедийни презентации на студенти от специалност 
„Акушерка“, МК – Стара Загора 



Европейска седмица на общественото здраве 

13-17 май 2019 г.  

Петък 17 май 2019 г.  

Психично здраве на подрастващите 
 
 

 

 



26. Фестивал „Спорт, море и здраве“ с широка гама от мероприятия за студенти, 
академичен състав и граждани, организиран от Факултет „Обществено 
здравеопазване“, МУ-Варна 



27. Кръгла маса по проблемите 
на психичното здраве, 
организирана от д-р Александър 
Тодоров, специализант по 
психиатрия и медицинска 
психология, с участието на 
студенти от различни 
специалности на МУ-Плевен 



В разнообразните по формат събития, реализирани от 
БАОЗ бяха привлечени над 1000 участници. Основната 

цел на всички мероприятия бе подобряване на 
осведомеността на подрастващите и на другите 

възрастови групи по актуалните проблеми на 
общественото здраве и ангажирането на сегашните и 

бъдещите здравни специалисти в промоцията на  
здравословния начин на живот като предпоставка за по-

добро качество на живот. 
 

Вярваме, че нашите послания са достигнали 
до стотици хиляди хора.   


