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Оценявайки високо проведените 

разнообразни изяви на БАОЗ по време на 

Европейската седмица на общественото 

здраве, Ръководството на EUPHA покани 

Председателя на БАОЗ доц. Гена 

Грънчарова да  направи презентация 

пред членовете на  Управителния съвет 

по време на годишната среща, 

проведена на 20 ноември 2019 г.. 





Презентация на Председателя 

на БАОЗ доц. Гена Грънчарова 

пред Управителния съвет на 

EUPHA

Марсилия, 20 ноември 2019 г.
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Guiding principles of organization:

➢ To reflect precisely EUPHA guidelines and key messages

➢ To involve national and local media 

➢ To include leading public health specialists and medical students 

➢ To involve local municipalities where ever it is possible

➢ To direct messages to younger generations and general population 

27 events during the EUPHW:

❖ 5 Interviews and broadcasts on national and local media

❖ 6 Sport events

❖ 13 seminars and lectures for different aged groups

❖ 1 conference “Better health at local level

❖ 2 screening programs and campaigns.

EUROPEAN PUBLIC HEALTH WEEK IN BULGARIA

EUPHW was considered as a perfect opportunity to raise awareness of 

the importance of main factors for individual and public health.



EUROPEAN PUBLIC HEALTH WEEK IN BULGARIA

On 13th May EUPHW in Bulgaria started with an interview of the 

President of BPHA on Bulgarian National Radio “Horizon” emitted at

06:15 within the broadcast “Before all”.

At the same day many events were organized under the theme “Becoming, 

being and remaining physically active”.



➢ One initiated to design the flyers in Bulgarian;  

➢ Another decide to organized seminars in his native school outside Pleven; 

➢ An enthusiastic student organized flash mob at the central square in 
Pleven, posted a video in Facebook under #EUPHW and wrote very 

impressive words: „I challenge everyone who’s watching the video to be 

more physically active – walk to work/school, take the stairs instead of the 

elevator or just put some music on and dance alone. These small steps can 

make a big difference”.

➢ A group of 8 medical students prepared a nice presentation to young 

school children on health diets, etc. 

EUROPEAN PUBLIC HEALTH WEEK IN BULGARIA

There was a great enthusiasm and support to EUPHW by students.  

https://www.facebook.com/search/top/?q=%23EUPHW&epa=SERP_TAB


EUROPEAN PUBLIC HEALTH WEEK IN BULGARIA

In EUPHW events, 

realized by BPHA over 

1000 participants were 

involved. 

Our objective to 

improve awareness of 

young generations and 

other population age 

groups on current public 

health problems and to 

stimulate engagement 

of today’s and future 

health specialists in 

promotion of healthy 

lifestyle as a prerequisite 

for better quality of life. 

We hope our 

messages have 

reached 

thousands of 

people and will 

have long-term 
effects.

More information on our website:  www.baoz.bg













Представяне на индивидуални 

членове на БАОЗ в научната 

програма на 12-та Европейска 

конференция по обществено 

здраве

Марсилия, 20-23 ноември 2019





В научната програма на конференцията 

след одобрени резюмета с презентации 

бяха включени 12 представители на БАОЗ:

- 6 от ФОЗ – Плевен;

- 2-ма от НЦОЗА;

- 2-ма от ФОЗ – Варна;

- 2-ма от ФОЗ – Пловдив.

Освен това в конференцията участва

авторитетна група от още 4 представители 

от Ръковоството на МУ и ФОЗ-Варна.  



Представителите 

на ФОЗ - Плевен



Проф. д-р Силвия Янкуловска, 

д.м.н. - Декан на ФОЗ-Плевен, 

ръководи дискусия в работна 

група по обучението и 

състоянието на първичната 

здравна помощ и докладва 

резултатите от обсъждането.  





Проф. д-р Силвия Янкуловска, д.м.н.,  представи 

проекта на МУ-Плевен „Establishment of Centre of 

competence “Leonardo Da Vinci” in MU-Pleven“ в 

съавторство с проф. д-р Славчо Томов, д.м.н.



Проф. д-р Силвия Янкуловска, д.м.н.,  представя

презентация  на тема “Seroprevalence of anti-

Parvovirus B 19 IgG in childbearing age women in 

Pleven region (Bulgaria) – в съавторство с доц. Таня 

Петкова – ФОЗ-Плевен



Доц. д-р Мариела Камбурова, д.м., ФОЗ-Плевен, участва с две 

презентации: „Advocating migrant and minority health in Bulgaria through an 

innovative education subject” и „Roma origin as a factor for high level of 

adolescent fertility and abortion rate in European Union”



Презентация на доц. Гена Грънчарова



Доц. Стела Георгиева, 

доц. Мариела Камбурова, 

доц. Пенка Стефанова и 

гл. ас. Ирена Стоилова –

ФОЗ, Плевен



Презентация на доц. Пенка 

Стефанова, ФОЗ-Плевен



Доц. д-р Стела 

Георгиева, д.м., 

ФОЗ-Плевен

Презентация на доц. Стела Георгиева, 

ФОЗ-Плевен



Презентация на гл. ас. Ирена Стоилова, 

ФОЗ-Плевен



Презентация на доц. Лалка Рангелова - НЦОЗА



Презентация на проф. Веселка 

Дулева - НЦОЗА





Презентация на ас. Мартин Мирчев, 

ФОЗ - Варна



Какво предстои?



Световният конгрес се 

организира съвместно с 

EUPHA и Европейската 

конференция по обществено 

здраве ще бъде част от 

него. Повече 

информация: https://wcph20

20.com/index.php

Важни дати:
1. Резюмета: 1 December 2019 -

1 March 2020.

2. Регистрация – отворена. 

Ранна регистрация на по-ниска 

цена – до 1 дек. 2019 г. 

3. Време на провеждане: 
12-17 October 2020.

https://wcph2020.com/index.php


ЮБИЛЕЙНА КОНФЕРЕНЦИЯ 

„15 години Факултет „Обществено 

здраве“ – Плевен и 10 години 

Българска асоциация по 

обществено здраве“

17-19 септември 2020 г. - Плевен



Втора Европейска  седмица на общественото здраве 
Темите на 5-дни:

Понеделник 11 май: Промоция на целите на ООН за здраве във всяка 

една общност

Вторник 12 Май: Първичната здравна помощ в периода на дигитализация

Сряда 13 Май: От самотност към сплотеност

Четвъртък 14 Май: Равенство в здравето за всички

Петък 15 Май: Да стареем в добро здраве



Да работим още по-

добре и да бъдем по-

активни през Новата 

2020 г.!


