
ЧЕТВЪРТИ ФАРМАЦЕВТИЧЕН БИЗНЕС ФОРУМ 

И НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ 

„ИНОВАЦИИ И ПЕРСПЕКТИВИ 

ВЪВ ФАРМАЦЕВТИЧНАТА ПРАКТИКА“

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ 
В

27-29 ОКТОМВРИ 2017

ХОТЕЛ „ЧЕРНО МОРЕ“ ****
БУЛ.“СЛИВНИЦА“ 33, ГР. ВАРНА

I.УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

 

1.ОРГАНИЗАТОРИ

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ”, ГР. ВАРНА

Адрес: гр. Варна, п.к.9002, ул. ”Проф. Марин  Дринов” 55

Тел:+359 52 67 70 50

e-mail: uni@mu-varna.bg, http://mu-varna.bg/BG

БЪЛГАРСКИ ФАРМАЦЕВТИЧЕН СЪЮЗ (БФС)

Адрес: гр. София, п.к. 1040, Интерпред - СТЦ, бул.”Драган Цанков ”36, офис Б 602, ет. 6

Тел: +359 70 01 78 81, факс: +359 2 969 28 28

e-mail: office@bphu.bg, http://www.bphu.bg, http://events.bphu.bg



1.1 . МЯСТО И ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ 

Х-Л „ЧЕРНО МОРЕ“, БУЛ. “СЛИВНИЦА“, 33

ГР. ВАРНА, 27-29 ОКТОМВРИ 2017 г.

1.2. РАБОТНО  ВРЕМЕ

За участници в събитието:

27 Октомври 2017г. /петък/

09:00-19:00 – Изложение на  фармацевтични компании, регистрация на участниците, 

Научно-практическа сесия (част I и II) с пленарни доклади, Постерна сесия (част I и II)

19:00 – Коктейл и награждаване на отличили се студенти

28 Октомври 2017 г. /събота/

09:00-19:00 – Изложение фармацевтични компании, Продължаващо обучение (сесии I, II и III),  

фирмени презентации

29 Октомври 2017 г. /неделя/

09:00-12:00 – Кръгла маса за обсъждане на иновациите и перспективите пред 

фармацевтичната практика

Извън посоченото работно време, участници и изложители на мероприятието, не се допускат! 

2. ПРАВО НА УЧАСТИЕ:

2.1 Право на участие в изложението имат всички компании, които са се регистрирали  

и подали заявка!

2.2 Право на участие в научната част имат всички медицински специалисти, преподаватели, 

студенти и докторанти след направена регистрация!

3. РЕГИСТРАЦИЯ:

3.1. Всеки участник следва да се регистрира при спазване на общите условия за участие, 

чрез заявка подадена през съответните линкове, посочени в следващите точки:  

3.2. Заявка за участие на компании се обработва само след заплащане на регистрационна 

такса участие за щанд или презентация! Регистрационната такса не подлежи на възстановяване! 

Заявките се обработват по реда на тяхното заплащане! Краен  срок за приемане на заявки за 

фармацевтични компании  до 30  Септември 2017 г. на http://bit.ly/2o2Rllk.

3.3. Заявки за участие на студенти, докторанти и преподаватели (като слушатели)  

се приемат до 30 септември  2017 г. на http://bit.ly/2pfF3Gu.



3.4. Заявки за участие с доклади и/или постери и резюмета за научно-практическата 

конференция се приемат само в електронен вид  до 30 юни  2017 г. на 

http://press.mu-varna.bg/conferences/phbf/IV-phbf/index.

3.5. Заявки за модул за продължаващо обучение се приемат до 25 октомври 2017 г. на  

http://bit.ly/2orBSGW.

II. ФИНАНСОВИ  УСЛОВИЯ

1.  Такса за участие на компания:

         Ранна регистрация - 600 лв. /включва двудневен наем за информационен щанд с площ 

6 кв. м. или съответния по площ собствен щанд и покана за двама за коктейл на 27.10.2017 г./

         Късна регистрация – 800 лв. /включва двудневен наем за информационен щанд с площ 

6 кв. м. или съответния по площ собствен щанд и покана за двама за коктейл на 27.10.2017 г./

2.  Фирмена презентация:

          Ранна регистрация - 300 лв. Времетраене - 15 мин.

          Късна регистрация – 450 лв. Времетраене - 15 мин.

Срок за ранна регистрация - 20.07.2017 г.,  късна регистрация - 30.09.2017 г.

Забележка: Всички цени са с включен ДДС.

3.  Начин на плащане – по банков път по сметка на МУ Варна: 

БАНКА  ДСК  ЕАД

КЛОН  ВАРНА

BIC: STSABGSF

IBAN: BG 24 STSA 9300 3100 040 700

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ” ГР. ВАРНА

Лице за контакт (Финансово – счетоводен отдел, МУ Варна):

Г-жа Нина Тодорова

e-mail: ntodorova@mu-varna.bg

Тел: 052/677 027

4. Цени за настаняване на участници в събитието 

3.1. ХОТЕЛ ”ЧЕРНО МОРЕ” – за единична стая със закуска – 60 лв./нощ

3.2. ХОТЕЛ ”ЧЕРНО МОРЕ” – за двойна стая със закуска – 70 лв./нощ

3.6. Електронна страница на събитието в Интернет

http://mu-varna.bg/BG/Pages/farm-forum-2017.aspx.


