Скъпи колеги,
От името на Управителния съвет на Българското научно
дружество по фармация (БНДФ) за мен е удоволствие да обявя
VI-ти Конгрес по фармация с международно участие под мотото
“PharmaceutiQoL Challenges and Avenues”, който ще бъде
проведен в слънчевия град Сандански от 13 до 16 октомври 2016 г.
Както подсказва мотото на конгреса, БНДФ го организира като вълнуваща
асамблея, на която водещи, международно признати експерти в областта на
фармацевтичните науки да дискутират съвременните научни достижения и да
посрещнат предизвикателствата в бързо променящия се свят на Фармацията като
интегрален елемент на здравеопазването.
Скъпи колеги, чувствайте се добре дошли да представите собствените си научни
проучвания, като изпратите абстракт, както и да споделите опита на известни
изследователи, да установите контакти с водещи експерти, да се запознаете с
резултатите от научните им проучвания, както и с визията им за бъдещи
предизвикателства във фармацевтичната наука и практика.

С очакване на предстоящата ни среща на Конгреса,
Искрено Ваш,
Проф. Георги Цв. Момеков, дф
Председател на Българското научно дружество по фармация

I. ОРГАНИЗАТОР:
БЪЛГАРСКО НАУЧНО ДРУЖЕСТВО ПО ФАРМАЦИЯ
С ПОДКРЕПАТА НА:

II. ОРГАНИЗАЦИОНЕН и НАУЧЕН КОМИТЕТИ:
Организационен комитет
Председател: Проф. Георги Момеков, дф
Секретар: Доц. Бойка Цветкова, дф
Членове:
 Проф. Валентина Петкова, дфн
 Доц. Мая Георгиева, дф
 Доц. Деница Момекова, дф
 Доц. Нико Бенбасат, дф

Научен комитет
Председател: Проф. Николай Ламбов, дф
Членове:
 Проф. Генка Петрова, дфн
 Проф. Илиана Йонкова, дфн
 Проф. Ирини Дойчинова, дфн
 Проф. Пламен Пейков, дф
 Проф. Николай Данчев, дм

III. ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНГРЕСА:
1. Важни дати:
 краен срок за изпращане на заявка за участие с доклад или постерна презентация и
изпращане на резюмета, онлайн, за публикуване в книжката на Конгреса – до 31 май 2016,
на e-mail: bsphscongress2016@gmail.com;
 потвърждение от Научния комитет за прието участие с доклад или постерна
презентация – до 15 юни 2016;
 ранна регистрация на участници в Конгреса – до 15 юли 2016;
 късна регистрация на участници в Конгреса – от 16 юли до 10 октомври 2016;
 Официално откриване на Конгреса – 13 октомври 2016;
 Посрещане „Добре дошли” – 13 октомври 2016 – 20:00 ч., Интерхотел Сандански;
 Официална вечеря – 15 октомври 2016 – 20:30 ч., Интерхотел Сандански.

2. Основни теми на Конгреса:
- Лекарство-доставящи системи;
- Химия на лекарствата и лекарствен дизайн;
- Лечебни растения, фитохимия и фитотерапия;
- Фармацевтичен анализ и контрол на качеството;
- Фармакология, токсикология и лекарствена безопасност;
- Социална фармация и фармацевтична регулация;
- Качество на живот (QoL) – социална и икономическа парадигма;
- Клинична фармация и фармакотерапия;
- Наноразмерни лекарствени форми и нанотоксикология;
- Биотехнологични лекарства и биоподобни ЛП.
3. Предварителна програма:
13.10.2016 четвъртък

14.10.2016 петък

14:00 – 19:00 Регистрация

08:30 – 19:00 Регистрация

участниците в VI-ти Конгрес по

участниците в VI-ти Конгрес по

фармация

фармация

15:30 – 16:00 Официално

09:00 – 11:00 Научна сесия

откриване на Конгреса

11:00 – 11:30 Кафе-пауза

16:00 – 18:00 Научна сесия

11:30 – 13:00 Научна сесия

20:00 – 22:00 Посрещане „Добре

13:00 – 14:00 Пауза обяд

дошли”

14:00 – 16:00 Научна сесия
16:00 – 16:30 Кафе-пауза
16:30 – 18:30 Научна сесия

15.10.2016 събота
08:30 – 19:00 Регистрация
участниците в VI-ти Конгрес по
фармация
09:00 – 11:00 Научна сесия
11:00 – 11:30 Кафе-пауза
11:30 – 13:00 Научна сесия
13:00 – 14:00 Пауза обяд
14:00 – 16:00 Научна сесия
16:00 – 16:30 Кафе-пауза
16:30 – 18:30 Научна сесия
20:30 - Официална вечеря

16.10.2016 неделя
09:00 – 11:00 Общо събрание
БНДФ
11:00 – 12:00 Освобождаване
стаи хотел и отпътуване.

ТАКСА УЧАСТИЕ

Ранна такса до
15.07.2016

Късна такса от
16.07 - 10.10.2016

На място

Делегати членове на БНДФ

120 лева

140 лева

180 лева

Делегати нечленове

140 лева

160 лева

200 лева

Специализанти и студенти

100 лева

100 лева

120 лева

Служители фирми-спонсори

70 лева

70 лева

80 лева

Таксата участие включва:
 достъп до научни сесии и научни прояви
 достъп до изложение фирми-спонсори
 конгресни материали

▪ участие в кафе-паузи
▪ участие в Посрещане „Добре дошли”
▪ сертификат за участие

Куверт Официална вечеря
15 октомври 2016 г.

60 лева

Хотелско настаняване
(цена на нощ на стая)

Единична стая
стандарт

Единична стая
лукс

Двойна стая
стандарт

Двойна стая
лукс

ИНТЕРХОТЕЛ
САНДАНСКИ

93 лева

104 лева

115 лева

135 лева

Цените включват: една нощувка, закуска, паркинг, интернет, туристически данък, ДДС.

ПОТВЪРЖДЕНИЕ, ПРОМЕНИ И АНУЛАЦИИ

Потвърждение на Вашата заявка за участие и хотелско настаняване в желания от Вас
хотел ще получите до 3 работни дни от датата на изпращане на Вашата заявка. В случай, че не
получите потвърждение до 3 работни дни, че е приета и обработена Вашата заявка, моля да се
свържете с фирмата организатор на тел: 02 931 11 17 или моб.: 0888 31 10 65 – г-жа Ваня Иванова

Всички заявени резервации са валидни 5 работни дни, през който период трябва да бъде
осъществено реалното им заплащане. При неспазване на това условие, резервацията се
анулира без предупреждение от страна на организатора. При заявка на анулации до 12.09.2016 г.
включително, се възстановява пълната сума по плащането. При желание за частични или пълни
анулации от 13.09.2016 г. – суми не се възстановяват. При банков превод, банковите такси са за
сметка на наредителя на сумата.

ПЛАЩАНЕ И КОНТАКТИ
Контакти
ВАСТЕЛС-България ЕООД
София 1612, бул. Акад. Иван Гешов 44
Лице за контакт: Ваня Иванова
Тел: 0888 31 10 65/ 02 931 11 17, 02 931 06 36
Е-мейл: events@wasteels.bg
Web site: www.wasteels.bg

Банкова сметка в лева
Плащане по банков път по сметка на
ВАСТЕЛС- България ЕООД
Райфайзен Банк – в лева BIC: RZBBBGSF
IBAN:BG82 RZBB9155 4037 7528 00

