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НАГРАДИХМЕ ПОБЕДИТЕЛИТЕ В НАЦИОНАЛНИЯ КОНКУРС  

ЗА ЕСЕ "ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВОТО ДА РАБОТЯ В БЪЛГАРИЯ" 
 

 На 12.05.2018 г. бяха наградени победителите в Националния конкурс за есе 
"Предизвикателството да работя в България", организиран от Българската асоциация на 
професионалистите по здравни грижи и здравния сайт Clinica.bg. Церемонията по 
награждаването се състоя на столичния площад "Независимост" веднага след приключването 
на националния протестен митинг на специалистите по здравни грижи, организиран от 
БАПЗГ. Журито на конкурса определи обшо шестима победители - трима специа-листи по 
здравни грижи и трима студенти.  
  
 Националният конкурс за есе "Предизвикателството да работя в България" стартира на 
1 март 2018 г. и приключи на 30 април 2018 г. Той бе насочен към професионалисти по 
здравни грижи с цел обществеността да разбере от първа ръка за проблемите на съсловието и 
желаните от него промени. Инициативата е част от глобалната кампания на Световната 
здравна организация и Международния съвет на сестрите, която стартира на 27 февруари 
тази година в Лондон и Женева под надслов “Здравните грижи сега” (Nursing now). 
  
 В благородното състезание се включиха 26 професионалисти по здравни грижи от 
цялата страна. Интересът към публикуваните в Clinica.bg есета растеше с всеки изминал ден. В 
един момент се случи нещо неочаквано - свои есета започнаха да изпращат  и студенти в 
направление "Здравни грижи". Решихме да направим отделна категория - само за студенти. 
От бъдещите акушерки и медицински сестри получихме 16 есетата. Особено зареждащо и 
оптимистично е, че те искат да се реализират житейски и професионално в България. От 
нашата настойчивост и от добрата воля и бързите действия на управляващите зависи дали ще 
задържим тези млади, ентусиазирани и отлично подготвени специалисти тук, в България или 
ще ги оставим да заминат в чужбина, както това направиха през годините на прехода над 30 
000 специалисти по здравни грижи.   

 
 I. НАГРАДЕНИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ: 
 

Първа награда: Тонка Стойчева Червенкова - главна медицинска сестра на МБАЛ - гр. 
Чирпан 
 
Втора награда: Никол Руменова Петрова - медицински лаборант в МБАЛ „Д-р Стамен 
Илиев" -  гр. Монтана 
 
Трета награда: Елена Илиева Маджарова - медицинска сестра в Отделение по 
анестезиология, реанимация и интензивно лечение, както в Отделение по неонатология 
- Интензивен сектор в МБАЛ - гр. Пазарджик  
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 II. НАГРАДЕНИТЕ СТУДЕНТИ В НАПРАВЛЕНИЕ "ЗДРАВНИ ГРИЖИ": 
 

Първа награда: Неше Мустафова Мустафа - студентка III курс, специалност 
"Медицинска сестра" във Филиал Шумен на Медицински университет ”Проф.  
д-р Параскев Стоянов” - Варна. 
 
Втора награда: Мелис Юмерова Юзеирова - студентка II курс, специалност 
"Медицинска сестра" във Филиал Шумен на Медицински университет ”Проф.  
д-р Параскев Стоянов” - Варна. 
 
Трета награда: Назмие Заферова Самиева - студентка II курс, специалност 
"Медицинска сестра" във Филиал Шумен на Медицински университет ”Проф.  
д-р Параскев Стоянов” - Варна. 
 

 

 
 
Проф. Станка Маркова връчва диплом за първо място на Неше Мустафа - студентка от III курс в 
специалност "Медицинска сестра" във Филиал Шумен на МУ- Варна. 
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Наградените студенти в Националния конкурс "Предизвикателството да работя в България", 
организиран от Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи и здравния сайт 
Clinica.bg. 
 
 

 


