
БЪЛГАРСКИ  ФАРМАЦЕВТИЧНИ  ДНИ  2015 

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТНИЦИ 

Във връзка с провеждане на Български фармацевтични дни 2015, 19-21 юни 2015 г. в гр. София, в залите на Интер 
Експо Център е разработен интернет сайт http://events.bphu.bg, от който можете да получите актуална информация за 
предварителната програма на събитието. Общите условия са налични на посочения интернет сайт, а регистрацията 
ще се извършва онлайн.  
В случай, че желаете да попълните регистрационната форма на хартиен носител, моля, обърнете се към 
Вашата регионална фармацевтична колегия. 
 

 

 

I. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ 
 

1. ОРГАНИЗАТОР 

„Български Фармацевтичен съюз“ (БФС) 

1040, София, 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  

ИНТЕР ЕКСПО ЦЕНТЪР, бул. „Цариградско шосе“ 147, 1784 София 

19-21 Юни 2015г. ЗАЛА 2 И ЗАЛА 3 
 

-19.06.2015г. Откриване и Тържествена церемония по връчване на 

годишните награди на БФС за продукт на годината с начален час 

19.00ч. Мястото подлежи на уточняване. 

-20-21.06.2015г. Годишна гала вечер на магистър-фармацевтите 

зала 2 на Интер Експо Център, Научна и конферентна част и 

специализирано изложение зала 3 на Интер Експо Център.  
 

1.2. РАБОТНОТО ВРЕМЕ 

за участници в събитието: 

- 19.06.2015г. – от 19.00ч. до 22.00ч. Откриване 

- 20.06.2015г. – от 09.00ч. до 17.30ч. Научна и конферентна част и 

специализирано изложение 

- 20.06.2015г. – от 20.30ч. до 01.00ч. Годишна гала вечер на 

магистър-фармацевтите 

- 21.06.2015г. – от 09.00ч. до 15.00ч. Научна и конферентна част и 

специализирано изложение 
 

Извън посоченото работно време, външни лица на територията на 

Интер Експо Център не се допускат. 
 

2. ПРАВО НА УЧАСТИЕ 

2.1. Право на преференциално участие в изложбената и научна 

части 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 2014/2015 г., за което не се 

дължи такса регистрация. 
 

3. РЕГИСТРАЦИЯ 

3.1. Всеки участник следва да се регистрира при спазване на 

общите условия за участие, чрез заявка подадена през 

електронната страница на събитието в Интернет 

http://events.bphu.bg, или чрез писмена заявка по образец 

попълнена и подписана от участника и изпратена до БФС или 

съответната РФК, където участникът членува.  

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 на заявки 25.05.2015г., вкл. и 

заплащане на такса регистрация - 28.05.2015г., вкл.  

3.4. Заявки, подадени след 25.05.2015г., се обработват само при 

възможност от страна на организатора.  

3.5. Регистрация на участници за Годишната гала вечер на 

магистър-фармацевтите на 20.06.2015г. от 20.30ч. в зала 2 на 

Интер Експо Център, в деня на изложението ще се извършва 

САМО при наличието на свободни места. 

 II. ФИНАНСОВИ УСЛОВИЯ 

 

1.1. Магистър-фармацевт - редовен член на БФС, заплаща 

регистрационна такса, както следва:  

 

Заявки подадени до 25.05.2015г., вкл. и заплатени до 

28.05.2015г., вкл. (ранни записвания) 

- Регистрационна такса участие без нощувка – 40 лв.  

- Регистрационна такса участие с една нощувка в двойна стая –  

60 лв. 

- Регистрационна такса участие с две нощувки в двойна стая –  

90 лв. 

- Регистрационна такса участие с една нощувка в единична стая – 

100 лв. 

- Регистрационна такса участие с две нощувки в единична стая – 

160 лв. 

 

Заявки подадени и заплатени след 25.05.2015г. 

- Регистрационна такса участие без нощувка – 70 лв.  

 

1.2. Магистър-фармацевти и други медицински специалисти, 

които не са членове на БФС, заплащат регистрационна такса, както 

следва:  

 

Заявки до 25.05.2015г., вкл. и заплатени до 28.05.2015г., вкл. 

(ранни записвания) 

- Регистрационна такса участие без нощувка – 80 лв.  

 

Заявки подадени и заплатени след 25.05.2015г. 

- Регистрационна такса участие без нощувка – 100 лв.  

 

Регистрационните такси включват достъп до протоколните 

събития (в това число Пресконференция, Откриване и 

Тържествена церемония по връчване на годишните награди на 

БФС за продукт на годината, Годишна гала вечер на магистър-

фармацевтите), научна и конферентна част, обяди за 

времето на събитието, делегатски комплект, достъп до 

специализираното изложение и съответния брой нощувки с 

осигурена закуска. 

 

След 25.05.2015г. осигуряването на нощувки от организатора 

на магистър-фармацевти, редовни членове на БФС, се 

извършва само при възможност. 

 

Всички посочени цени са крайни с ДДС. В случай че желаете, ще 

Ви бъде издадена фактура. 

 

1.3. Начин на плащане 

- в брой в съответната РФК /само за членове на БФС/ 

За редовните членове на РФК-София столична на БФС 

заплащането в брой се извършва в централния офис на БФС на 

адрес гр. София, Интерпред – СТЦ, бул. „Драган Цанков“ 36, офис Б 

602, ет.6 

 

- по банков път по сметката на БФС при: 

Уникредит Булбанк, SWIFT BIC: UNCRBGSF 

IBAN: BG87UNCR70001515062941 

В платежното нареждане задължително се посочват: 

Трите имена на участника, бр. нощувки за БФД 2015 и 

единична/двойна стая. 


