
1 
 

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 

Хотел Рила 

к.к. Боровец 2010, България 

http://www.rilaborovets.com/ 

25 – 27 Юни 2021 г. 

➢ 25.06.2021 г. – Специализирано изложение – 14:00-18:00ч., хотел Рила. Интерактивен 

уъркшоп. Официално Откриване и Тържествена церемония по връчване на годишните 

награди на БФС за продукт на годината, магистър-фармацевт на годината и Регионална 

фармацевтична колегия на годината с начален час 20:00ч., Зала Рила, хотел Рила. 

➢ 26.06.2021 г. – Научна и конферентна част и специализирано изложение, сателитни 

симпозиуми и Практическо ботаническо обучение.  

➢ 27.06.2021 г. – Специализирано изложение, дискусионен форум за текущи проблеми във 

фармацевтичния сектор, интерактивен уъркшоп . 

1.2. РАБОТНОТО ВРЕМЕ 

25.06.2021 г. 

15:00 ч. – 18:00 ч. – Регистрация и настаняване 

14:00 ч. – 18:00 ч. – Специализирано медицинско и фармацевтично изложение, х-л Рила, Боровец 

16:00ч. – 17:30ч. – Интерактивен уъркшоп (не е включен в пакетите и се заявява и заплаща 

допълнително) 

18:00 ч. –  20:00 ч. – Вечеря в съответствие с хотелското настаняване 

20:00 ч. – 23:00 ч. – Официално откриване на Български фармацевтични дни 2021, церемония по 

връчване   на годишните награди за продукт на годината и награждаване за фармацевт на годината 

и Регионална фармацевтична колегия на годината, зала Рила, х-л Рила, Боровец 

 

26.06.2021 г. 

08:30 ч. – 18:00 ч. – Регистрация и настаняване 

09:00 ч. – 18:00 ч. – Специализирано медицинско и фармацевтично изложение, х-л Рила, Боровец 

09:00 ч. – 13:00 ч. – Научна и конферентна част, х-л Рила, Боровец  

13:00 ч. – 14:00 ч. – Обяд, х-л Рила, Боровец 

14:00 ч. – 18:10 ч. – Сателитeн симпозиум, х-л Рила, Боровец  

14:00 ч. – 18:00 ч. – Практическо ботаническо обучение (Маршрут 1, група I и Маршрут 2, група II) 

(не е включен в пакетите и се заявява и заплаща допълнително) 

mailto:office@bphu.bg
http://www.bphu.bg/
http://events.bphu.bg/
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19:00 ч. – 20:00 ч. –  Вечеря в съответствие с хотелското настаняване 

 

27.06.2021 г.  

09:00 ч. – 14:00 ч. – Специализирано медицинско и фармацевтично изложение, х-л Рила, Боровец 

09:00 ч. – 12:00 ч. – Дискусионен форум за текущи проблеми във фармацевтичния сектор 

09:00ч. – 13:00 ч. – Практическо ботаническо обучение (Маршрут 1, група III и Маршрут 2, група 

IV) (не е включен в пакетите и се заявява и заплаща допълнително) 

10:00ч. – 11:30ч. – Интерактивен уъркшоп (не е включен в пакетите и се заявява и заплаща 

допълнително) 

13:00 ч. – 14:00 ч. – Обяд, х-л Рила, Боровец 

 

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. Лица, които не са редовни членове на БФС, 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, 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 2020/2021 г. 

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 16 Май 2021 г., вкл.   

3.4. Краен срок за приемане и заплащане на заявки за късна регистрация 11 Юни 2021 г., вкл 

*Регистрацията за събитието на участниците, членове на Българския фармацевтичен съюз, 

се извършва с професионална карта на магистър-фармацевта.  
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II. ФИНАНСОВИ УСЛОВИЯ 

С цената на регистрационните пакети може да се запознаете по-долу. 

 

След 11 Юни 2021г. осигуряването на нощувки от организатора на Български Фармацевтични дни 

2021, 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. 
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Пакет СТАНДАРТ

► Достъп до Откриващата церемония на Тринадесетото издание и връчване на 

годишните награди на БФС за продукт на годината, магистър-фармацевт на годината и 

Регионална фармацевтична колегия на годината 25 юни, 20:00 часа, зала Рила, хотел 

Рила;

► Достъп до специализираното изложение, научната програма, кафе-паузи и обяди в  

периода 25-27 юни, хотел Рила;

► Кредитни точки от научната програма - част от продължаващото обучение, само за 

редовни членове на БФС;

► Делегатски комплект. 

60 70 80 100

Пакет ПРЕМИУМ +  (с една нощувка*)

► Всичко от пакет Стандарт + Хотелско настаняване за една нощувка + Закуска и вечеря 

за дните на престой.

   ► единична стая в 4-звезден хотел 155 175 185 205 185 205

   ► двойна стая в 4-звезден хотел 130 150 160 180 160 180

Пакет ПРЕМИУМ ++ (с две нощувки*)

► Всичко от пакет Стандарт + Хотелско настаняване за две нощувки + Закуски и вечери 

за дните на престой.

   ► единична стая в 4-звезден хотел 185 205 215 235 215 235

   ► двойна стая в 4-звезден хотел 160 180 190 210 190 210

Интерактивен уъркшоп 

   ► 25 юни от 16:00 ч. - 17:30 ч. - Интерактивен уъркшоп, група I

   ► 27 юни от 10:00 ч. - 11:30 ч. - Интерактивен уъркшоп, група II

Обучението ще бъде с допълнително акредитирано от Комисия по качество на БФС

Местата за записване са ограничени до 30 човека в група

Практическо ботаническо обучение

   ► 26 юни от 14:00 ч. - 18:00 ч. - Маршрут 1 и Маршрут 2 -  група I и група II, доц. 

Герасим Китанов и проф. Нико Бенбасат

   ► 27 юни от 09:00 ч. - 13:00 ч. - Маршрут 1 и Маршрут 2 - група III и група IV, доц. 

Герасим Китанов и проф. Нико Бенбасат

Обучението ще бъде с допълнително акредитирано от Комисия по качество на БФС

Местата за записване са ограничени до 30 човека в група

NB: Заявена, но не платена такса в срок до 11 Юни 2021 г., се счита за невалидна.

Записвания на място в деня на събитието (25 и 26 юни) САМО за пакет Стандарт

Студенти ОКС 

"магистър" в ПН 

"фармация"

Безплатно при 

предварителна 

регистрация до 11 юни

(Достъп до събитието - 

само след представяне 

на студентска книжка 

със заверен летен 

семестър на учебната 

2020/2021 в деня на 

регистрация)

110

45

35

35

Редовни членове на БФС 
Други медицински 

специалисти

45

80 110

РЕГИСТРАЦИОННИ  ПАКЕТИ

Регистрация за събитието се извършва само онлайн на http://www.newevent.bg
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III. ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ 

Регистрацията за събитието на участниците, членове на Българския фармацевтичен съюз, се 

извършва единствено и само с Европейска професионална карта на магистър-фармацевта.  

Процедурата check in и check out ще е задължителна при всяко влизане и излизане от семинарната 

зала. Ако не притежавате или не носите своята професионална карта, кредитните точки няма да 

бъдат начислени. 

Всяка лекция от научната програма ще бъде акредитирана по отделно и е необходимо да имате 80 

% присъствие по време на лекцията, за да получите съответните кредитни точки.  

IV. 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 2021“ 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. 
 

Информиран съм и се съгласявам, че събитието ще се проведе при стриктно спазване на 

действащите в периода 25 – 27 юни 2021г. противоепидемични мерки, издадени от 

компетентни органи, като всички лица и участници в събитието носят лична отговорност за 

спазването им.   

При констатиране на нарушение, в хода на събитието, на издадени от компетентни органи 

противоепидемични мерки и налагане на имуществени санкции на БФС в качеството му на 

организатор, всяко лице, което е нарушило мерките следва да обезщети организатора за 

всички настъпили вреди в размер на наложените имуществени санкции и/или глоби. 


