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ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТНИЦИ 

I. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ 

1. ОРГАНИЗАТОР 

„Български фармацевтичен съюз“ (БФС) 

Гр. София 1040, България 

Интерпред – СТЦ, бул. „Драган Цанков“ № 36, офис Б 602, ет.6 

Тел.: +359 700 17 881, факс.: +359 2 969 28 08 

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

 

1.1. МЯСТО И ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ 

Международен панаир Пловдив 

гр. Пловдив 4003, България 

бул. "Цар Борис III  Обединител" 37 

 

http://www.fair.bg/ 

22 - 24 Юни 2018г. 

➢ 22.06.2018г. - Официално Откриване и Тържествена церемония по връчване на годишните 

награди на БФС за продукт на годината с начален час 19.00ч., Драматичен театър Пловдив 

➢ 23.06.2018г.  

         - Научна и конферентна част и специализирано изложение, интерактивен уъркшоп и 

сателитни симпозиуми - Международен панаир Пловдив; 

- Годишна гала-вечер на магистър-фармацевтите в България - Международен   панаир 

Пловдив, Палата 2. 

➢ 24.06.2018г. - Кръгла маса с ръководството на Българския фармацевтичен съюз и НСБФБ, 

Специализирано изложение, практически обучителни модули и интерактивен уъркшоп. 

 1.2. РАБОТНОТО ВРЕМЕ 

22.06.2018г.  

14:00ч. – 19:00ч.    –   Регистрация и Настаняване 

10:00ч. – 18:00ч. – Изложение „Попитай фармацевта“, Централна пешеходна зона на гр. 

Пловдив  

19.00ч. – 20.00ч. –   Коктейл „Добре Дошли“ 

20:00ч. – 22:00ч.  -  Официално Откриване и Тържествена церемония по връчване на годишните 

награди на БФС за продукт на годината в Драматичен театър Пловдив 

mailto:office@bphu.bg
http://www.bphu.bg/
http://events.bphu.bg/
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23.06.2018г. 

08.00ч. - 09.30ч. - Регистрация в Международен панаир Пловдив 

09.00ч. - 18.00ч. - Научна и конферентна част и специализирано изложение 

10:00ч. - 18:00ч. - Изложение „Попитай фармацевта“, Централна пешеходна зона на гр. Пловдив 

14:00ч. - 15:00ч. - Интерактивен уъркшоп 

14:00ч. - 17:00ч. - Интерактивен уъркшоп – I група 

14.00ч. - 18.00ч. - Сателитни симпозиуми 

20.00ч. - 01.00ч. - Годишна гала-вечер на магистър-фармацевтите в България. 

 

24.06.2018г.  

09.00ч. - 14.00ч. -   Специализирано изложение 

09:00ч.- 13:00ч.- Кръгла маса с ръководството на Българския фармацевтичен съюз и НСБФБ 

09:30ч. - 12:30ч. -   Интерактивен уъркшоп – II група 

 

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

2. ПРАВО НА УЧАСТИЕ 

2.1. Право на преференциално участие в изложбената и научна част, и протоколните прояви, 

имат само редовни членове на БФС и редовни членове бакалавър-фармацевти на НСБФБ. Лица, 

които не са редовни членове на БФС и на НСБФБ, заплащат всички разходи за участие в пълен 

размер. 

2.2. На събитието имат право да участват лица, които не са членове на БФС, само ако са 

медицински специалисти и придружители, след заплащане на регистрационна такса. 

2.3. Допуска се участие в изложбените, научни и конферентни части на проявата на студенти за 

придобиване на ОКС „магистър“ в ПН „фармация“ след представяне на студентска книжка със 

заверен летен семестър на учебната 2017/2018 г., за което не се дължи такса регистрация. 

 3. РЕГИСТРАЦИЯ 

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

чрез заявка подадена през електронната страница на събитието в Интернет http://events.bphu.bg. 

3.2. Заявката за участие се обработва от БФС само след заплащане на регистрационна такса 

участие, неподлежаща на възстановяване. Заявките се обработват по реда на тяхното 

заплащане. 

3.3. Краен срок за приемане и заплащане на заявки за ранна регистрация 11 Май 2018г., вкл.  

3.4. Краен срок за приемане и заплащане на заявки за късна регистрация 08 Юни 2018г., вкл. 

*Регистрацията за събитието на участниците, членове на Българския фармацевтичен 

съюз, се извършва с професионална карта на магистър-фармацевта.  

 

 

 

http://events.bphu.bg/
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II. ФИНАНСОВИ УСЛОВИЯ 

 

I. РАННА РЕГИСТРАЦИЯ ДО 11 МАЙ 2018 Г., ВКЛ. 

 

Пакет СТАНДАРТ – 50 лева 

➢ Достъп до Откриващата церемония на Дванадесетото издание и връчване на годишните 

награди за продукт на БФС, 22 юни, 19.00 часа, Драматичен театър, Пловдив; 

➢ Достъп до специализираното изложение, научната програма, кафе-паузи и обяд на 23 и 

24 юни, Международен панаир Пловдив; 

➢ Достъп до всички Интерактивни уъркшопове, с изключение на интереактивния уъркшоп 

"Айсберг на конфликтите", който се заплаща допълнително;  

➢ Достъп до специализираното изложение и кръгла маса с ръководството на Българския 

фармацевтичен съюз и НСБФБ на 24 юни, Международен панаир Пловдив; 

➢ Кредитни точки от научната програма - част от продължаващото обучение, в зависимост 

от посетените научни презентации и времето за присъствие, което не може да е по-малко 

от 80% от времето на презентацията; 

➢ Делегатски комплект.  

 

Пакет ПРЕМИУМ – 60 лева 

➢ Всичко от пакет Стандарт + Достъп до Годишна гала-вечер на магистър-

фармацевтите в България на 24 юни, 20:00 часа, Палата 2 Международен панаир 

Пловдив 

 

II. КЪСНА РЕГИСТРАЦИЯ СЛЕД 11 МАЙ ДО 08 ЮНИ 2018 Г., ВКЛ. 

 

Пакет СТАНДАРТ – 60 лева 

➢ Достъп до Откриващата церемония на Дванадесетото издание и връчване на годишните 

награди за продукт на БФС, 22 юни, 19.00 часа, Драматичен театър, Пловдив; 

➢ Достъп до специализираното изложение, научната програма, кафе-паузи и обяд на 23 и 

24 юни, Международен панаир Пловдив; 

➢ Достъп до всички Интерактивни уъркшопове, с изключение на интереактивния уъркшоп 

"Айсберг на конфликтите", който се заплаща допълнително; 

➢ Достъп до специализираното изложение и кръгла маса с ръководството на Българския 

фармацевтичен съюз и НСБФБ на 24 юни, Международен панаир Пловдив; 

➢ Кредитни точки от научната програма - част от продължаващото обучение, в зависимост 

от посетените научни презентации и времето за присъствие, което не може да е по-малко 

от 80% от времето на презентацията; 

➢ Делегатски комплект.  

 

Пакет ПРЕМИУМ – 90 лева 

➢ Всичко от пакет Стандарт + Достъп до Годишна гала-вечер на магистър-

фармацевтите в България на 24 юни, 20:00 часа, Палата 2 Международен панаир 

Пловдив. 

 

III. ПАКЕТИ С НАСТАНЯВАНЕ ДО 11 МАЙ 2018 Г., ВКЛ. 

 

Пакет ПРЕМИУМ + (с една нощувка*)  

➢ В двойна стая в 4-звезден хотел – 100 лева 
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➢ В единична стая в 4-звезден хотел – 125 лева 

 

 

 

Пакет ПРЕМИУМ ++ (с две нощувки*) 

➢ В двойна стая в 4-звезден хотел – 130 лева 

➢ В единична стая в 4-звезден хотел – 155 лева 

 

 

IV. ПАКЕТИ С НАСТАНЯВАНЕ СЛЕД 11 МАЙ ДО 08 ЮНИ 2018 Г., ВКЛ. 

 

Пакет ПРЕМИУМ + (с една нощувка*)  

➢ В двойна стая в 4-звезден хотел – 120 лева 

➢ В единична стая в 4-звезден хотел – 145 лева 

 

Пакет ПРЕМИУМ ++ (с две нощувки*) 

➢ В двойна стая в 4-звезден хотел – 150 лева 

➢ В единична стая в 4-звезден хотел – 175 лева 

Записвания на място в деня на събитието (22 и 23 юни) САМО за пакет СТАНДАРТ – 70 лева. 

__________________________________________________________________________________ 

I. РАННА РЕГИСТРАЦИЯ ДО 11 МАЙ 2018 Г., ВКЛ. 

 

Пакет СТАНДАРТ – 70 лева 

➢ Достъп до Откриващата церемония на Дванадесетото издание и връчване на годишните 

награди за продукт на БФС, 22 юни, 19.00 часа, Драматичен театър, Пловдив; 

➢ Достъп до специализираното изложение, научната програма, кафе-паузи и обяд на 23 и 

24 юни, Международен панаир Пловдив; 

➢ Достъп до всички Интерактивни уъркшопове, с изключение на интереактивния уъркшоп 

"Айсберг на конфликтите"; 

➢ Достъп до специализираното изложение и кръгла маса с ръководството на Българския 

фармацевтичен съюз и НСБФБ на 24 юни, Международен панаир Пловдив; 

➢ Делегатски комплект.  

 

Пакет ПРЕМИУМ – 100 лева 

➢ Всичко от пакет Стандарт + Достъп до Годишна гала-вечер на магистър-

фармацевтите в България на 24 юни, 20:00 часа, Палата 2, Международен панаир 

Пловдив. 

 

II. КЪСНА РЕГИСТРАЦИЯ СЛЕД 11 МАЙ ДО 08 ЮНИ 2018 Г., ВКЛ. 

 

Пакет СТАНДАРТ – 90 лева 

➢ Достъп до Откриващата церемония на Дванадесетото юбилейно издание и връчване на 

годишните награди за продукт на БФС, 19.00 часа, Драматичен театър, Пловдив; 

➢ Достъп до специализираното изложение, научната програма, кафе-паузи и обеди на 23 и 

24 юни, Международен панаир Пловдив; 
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➢ Достъп до специализираното изложение и кръгла маса с ръководството на Българския 

фармацевтичен съюз и НСБФБ на 24 юни, Международен панаир Пловдив; 

➢ Делегатски комплект.  

 

Пакет ПРЕМИУМ – 120 лева 

➢ Всичко от пакет Стандарт + Достъп до Годишна гала-вечер на магистър-

фармацевтите в България на 24 юни, 20:00 часа, Палата 2, Международен панаир 

Пловдив. 

 

III. ПАКЕТИ С НАСТАНЯВАНЕ ДО 11 МАЙ 2018 Г., ВКЛ. 

 

Пакет ПРЕМИУМ + (с една нощувка*)  

➢ В двойна стая в 4-звезден хотел – 130 лева 

➢ В единична стая в 4-звезден хотел – 155 лева 

 

Пакет ПРЕМИУМ ++ (с две нощувки*) 

➢ В двойна стая в 4-звезден хотел – 170 лева 

➢ В единична стая в 4-звезден хотел – 195 лева 

 

 

IV. ПАКЕТИ С НАСТАНЯВАНЕ СЛЕД 11 МАЙ ДО 08 ЮНИ 2018 Г., ВКЛ. 

 

Пакет ПРЕМИУМ + (с една нощувка*)  

➢ В двойна стая в 4-звезден хотел – 150 лева 

➢ В единична стая в 4-звезден хотел – 175 лева 

 

Пакет ПРЕМИУМ ++ (с две нощувки*) 

➢ В двойна стая в 4-звезден хотел – 190 лева 

➢ В единична стая в 4-звезден хотел – 215 лева 

Записвания на място в деня на събитието (22 и 23 юни) САМО за пакет СТАНДАРТ – 100 

лева. 

__________________________________________________________________________________ 

I. РАННА РЕГИСТРАЦИЯ ДО 11 МАЙ 2018 Г., ВКЛ. 

 

Пакет СТАНДАРТ – 0 лева 

➢ Достъп до Откриващата церемония на Дванадесетото издание и връчване на годишните 

награди за продукт на БФС, 22 юни, 19.00 часа, Драматичен театър, Пловдив; 

➢ Достъп до специализираното изложение, научната програма, кафе-паузи и обяд на 23 и 

24 юни, Международен панаир Пловдив; 

➢ Достъп до всички Интерактивни уъркшопове, с изключение на интереактивния уъркшоп 

"Айсберг на конфликтите"; 

➢ Достъп до специализираното изложение и кръгла маса с ръководството на Българския 

фармацевтичен съюз и НСБФБ на 24 юни, Международен панаир Пловдив; 

➢ Делегатски комплект.  
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Пакет ПРЕМИУМ – 100 лева 

➢ Всичко от пакет Стандарт + Достъп до Годишна гала-вечер на магистър-

фармацевтите в България на 24 юни, 20:00 часа, Палата 2, Международен панаир 

Пловдив. 
 

 

II. КЪСНА РЕГИСТРАЦИЯ СЛЕД 11 МАЙ ДО 08 ЮНИ 2018 Г., ВКЛ. 

 

Пакет СТАНДАРТ – 0 лева 

➢ Достъп до Откриващата церемония на Единадесето юбилейно издание и връчване на 

годишните награди за продукт на БФС, 19.00 часа, Драматичен театър, Пловдив; 

➢ Достъп до специализираното изложение, научната програма, кафе-паузи и обеди на 23 и 

24 юни, Международен панаир Пловдив; 

➢ Достъп до специализираното изложение и кръгла маса с ръководството на Българския 

фармацевтичен съюз и НСБФБ на 24 юни, Международен панаир Пловдив; 

➢ Делегатски комплект.  

 

Пакет ПРЕМИУМ – 120 лева 

➢ Всичко от пакет Стандарт + Достъп до Годишна гала-вечер на магистър-

фармацевтите в България на 24 юни, 20:00 часа, Палата 2 Международен панаир 

Пловдив. 

 

III. ПАКЕТИ С НАСТАНЯВАНЕ ДО 11 МАЙ 2018 Г., ВКЛ. 

 

Пакет ПРЕМИУМ + (с една нощувка*)  

➢ В двойна стая в 4-звезден хотел – 130 лева 

➢ В единична стая в 4-звезден хотел – 155 лева 

 

Пакет ПРЕМИУМ ++ (с две нощувки*) 

➢ В двойна стая в 4-звезден хотел – 170 лева 

➢ В единична стая в 4-звезден хотел – 195 лева 

 

IV. ПАКЕТИ С НАСТАНЯВАНЕ СЛЕД 11 МАЙ ДО 08 ЮНИ 2018 Г., ВКЛ. 

 

Пакет ПРЕМИУМ + (с една нощувка*)  

➢ В двойна стая в 4-звезден хотел – 150 лева 

➢ В единична стая в 4-звезден хотел – 175 лева 

 

Пакет ПРЕМИУМ ++ (с две нощувки*) 

➢ В двойна стая в 4-звезден хотел – 190 лева 

➢ В единична стая в 4-звезден хотел – 215 лева 

Записвания на място в деня на събитието (22 и 23 юни) САМО за пакет СТАНДАРТ – 90 лева. 

В деня на регистрацията за събитието на 22 юни 2018 г. студентът трябва да представи 

студентската си книжка със заверен летен семестър на учебната 2017/2018.  

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Всички останали протоколни прояви и други съпътстващи събитието мероприятия, извън 

посочените в регистрационни пакети, се заплащат допълнително. 
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След 11 Май 2018г. осигуряването на нощувки от организатора на магистър-фармацевти, 

редовни членове на БФС и бакалавър-фармацевти, редовни членове на НСБФБ, се извършва 

при възможност. 

Всички посочени цени са в български лева и са без включено ДДС. В случай, че желаете 

издаване на фактура, ще бъде начислено допълнително ДДС, като данните за фактурата, 

следва да посочите в онлайн формата за регистрация. 

 1.4. Начин на плащане 

✓ по банков път по сметката на БФС при: 

Уникредит Булбанк 

IBAN: BG87 UNCR 7000 1515 0629 41 

BIC: UNCRBGSF 

 

В платежното нареждане, като основание за плащане, задължително се посочват:  

Трите имена на участника, „БФД 2018“ и избрания пакет. 

 

✓ Epay – можете да заплатите през системата на epay, ако сте регистриран потребител. 

 

✓ Easy pay – със съответния код, който ще получите при Вашата online регистрация. 


