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ДО 
 

ЧЛЕН-КОР. ПРОФ. ХРИСТО БЕЛОЕВ, Д.Т.Н., 
РЕКТОР НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ  
„АНГЕЛ КЪНЧЕВ“ 
 

ПРОФ. НИКОЛА СЪБЕВ, Д.М.Н. 
ДЕКАН НА ФАКУЛТЕТ "ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ  
И ЗДРАВНИ ГРИЖИ" В РУ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ" 
 

ДОЦ. Д-Р ДЕСПИНА ГЕОРГИЕВА , Д.П., 
РЪКОВОДИТЕЛ НА КАТЕДРА "ЗДРАВНИ ГРИЖИ" 
КЪМ ФОЗЗГ НА РУ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ" 
 

  

          УВАЖАЕМИ ПРОФ. БЕЛОЕВ, 

          УВАЖАЕМИ ПРОФ. СЪБЕВ, 

               УВАЖАЕМА ДОЦ. ГЕОРГИЕВА,   

          СКЪПИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ, АБСОЛВЕНТИ И ГОСТИ,  

 

           От името на Управителния съвет на Българската асоциация на професиона-
листите по здравни грижи и лично от мое име Ви поздравявам с успешното завършване 
на Шестия випуск специалисти по здравни грижи в Русенския университет „Ангел 
Кънчев“! Днес своите дипломи ще вземат 33-ма абсолвенти от специалност 
„Медицинска сестра“ и 11 абсолвенти от специалност „Акушерка“.  
 

  Скъпи дипломанти, хубавото е, че макар и в трудните условия на COVID 
пандемия, този празник е възможен и на него присъстват Вашите най-близки хора!  
Вие положихте много усилия за да усвоите нужните знания и умения. Разбира се, 
медицината и здравните грижи непрекъснато се развиват, така че надграждането на 
знанията и уменията трябва да бъде непрекъснат процес. И тук можете на разчитате 
на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи, която съвместно с  
университетски и болнични структури осигурява курсове за продължаващо обучение.   
 

 Днес е и време за благодарност към преподавателите, които дадоха максимума 
от себе си за да Ви обучават, подкрепят и мотивират за усвояването на нови знания и 
прилагането им в практиката, за да Ви подпомагат за участие в научни сесии и 
проекти. Така благодарение на общите Ви усилия и доверие лечебните заведения в Русе 
и Русенка област се радват вече на младо попълнение специалисти по здравни грижи.  
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 И тук бих искала да изтъкна, че за 10-годишния юбилей на Катедрата по 
здравни грижи в Русенския университет ръководството и преподавателите могат да 
се похвалят с обучени 254 медицински сестри и 113 акушерки. И всички тези млади и 
висококвалифицирани кадри  работят усърдно и помагат на своите пациенти. Принос, 
който има голямо обществено значение и заслужава да бъде отбелязан! 

 

 Скъпи млади специалисти, много от Вас вече са направили своя избор за 
професионална реализация и ние силно вярваме, че ще останете да работите в 
България! БАПЗГ продължава да отстоява интересите на съсловието и нашите 
дългогодишни усилия за приемането на стандарти по здравни грижи вече са обозрима 
перспектива. Разбира се винаги ще има какво да се подобрява както в нормативната 
уредба, така и на ниво учебни и лечебни заведения.  
 

 Но най-важното е скъпи абсолвенти да вършите своята работа с любов, да 
продължавате да се развивате, за да бъдете  щастливи в личен и професионален план. 
 
 БЪДЕТЕ ЗДРАВИ И НА ДОБЪР ЧАС! 

 

         
         С уважение: 
 
        Милка Василева,                                                 24. 09. 2021 г. 
       Председател на УС на БАПЗГ                          гр. Русе 
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