
26-28 ОКТОМВРИ 2018

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

ПОКАНА 

Под патронажа на проф. д-р Красимир Иванов, д.м.н.
Ректор на Медицински университет

„Проф. д-р Параскев Стоянов“ - Варна

Имат удоволствието да Ви поканят на

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ

 „Проф. д-р Параскев Стоянов“-Варна

ФАКУЛТЕТ ПО ФАРМАЦИЯ

съвместно с 
БЪЛГАРСКИ ФАРМАЦЕВТИЧЕН СЪЮЗ

ПЕТИ ФАРМАЦЕВТИЧЕН БИЗНЕС ФОРУМ

И НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ

„Бъдещето на фармацията: 

традиции, научни изследвания и открития“

Факултет
Фармация

10
години

Факултет
Фармация

10
години

Посветен на 10- годишния юбилей на Факултета по фармация при МУ - Варна

www.mu-varna.bg



Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ - Варна и Български 

фармацевтичен съюз (БФС) имат удоволствието да поканят представители на фармацевтичното и 

медицинското съсловия, фармацевтичните и дермо-козметични компании, фирмите за 

медицински изделия, дентално здраве, водещите експерти във фармацевтичната практика, както и 

преподаватели, специализанти, докторанти и студенти да участват в Пети Фармацевтичен Бизнес 

Форум и научно-практическа конференция, който ще се проведе в периода 26-28 октомври 2018г. в 

Хотел „Черно море“ гр. Варна и е посветен  на  10 – годишнината от създаването на Факултета по 

фармация при МУ-Варна.

Съвременни научно-практически разработки в областта на фармацевтичната наука 

и практика в България;

Фирмени презентации на иновативни продукти и услуги;

Модул от програмата за продължаващо обучение на магистър-фармацевти за 2018 г., 

акредитиран от БФС.

 Workshop „Анализ и оценка  на пазарни данни за оптимално управление на аптеката“ 

По време на събитието ще бъдат представени: 



08:00 – 9:00 Регистрация на участниците

09:00 – 18:00 Фирмени изложения

09:00 – 10:30       Продължаващо обучение, Сесия I и фирмени презентации

10:30 – 11:00       Кафе – пауза

11:00 – 13:00       Продължаващо обучение, Сесия II и фирмени презентации

13:00 – 14:00     

27.10.2018 г. (събота)

Продължаващо обучение, Сесия III и фирмени презентации14:00 – 15:30

Обяд  

Кафе – пауза 

Продължаващо обучение, Сесия IV  и фирмени презентации

Дискусия

15:30 – 16:00

16:00 – 17:00

17:00 – 17:30

10:00 – 12:00       Workshop „Анализ и оценка  на пазарни данни за

 оптимално управление на аптеката“, 

Факултет фармация, бул. „Цар Освободител“ 84

28.10.2018 г. (неделя)

ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОГРАМА

09:30 – 10:00  Фирмени изложения

Регистрация на участниците

10:00 – 18:00 Откриване на форума 

13.00 –  15.00       Научно-практическа сесия (част II)

12.00 – 13.00 Обяд

15:00 – 16:30       Постерна сесия I

19:30 Коктейл и връчване на награди на отличили се студенти

10:00 – 12:00 Научно-практическа сесия (част I)

26.10.2018г. (петък)

08:30 – 09:30

Кафе-пауза 

Постерна сесия II

16:30 – 17:00

17:30 – 19:00



За повече информация :
„Турекспо Варна“-  тел. 052 602 417; e-mail: office@tourexpo.bg

ФАРМАЦЕВТИЧНИ КОМПАНИИ – ИЗЛОЖИТЕЛИ

Срок за ранна регистрация  – 30.06.2018 г.,  късна регистрация - 30.09.2018 г.

Забележка: Всички цени са без включен ДДС.

Веска Илиева  - 
моб.  0888 449 809;

Гергана Илиева -  
моб. 0889 454 717

Фирмена презентация:
         Ранна регистрация – 300 лв. Времетраене - 15 мин.
         Късна регистрация – 450 лв. Времетраене - 15 мин.

    Заявки за фармацевтични компании-изложители се приемат тук 

Лица за контакт: 

Официален e-mail на събитието: pharmforum@mu-varna.bg

Официален сайт на събитието: Pharmforumvarna.bg

Доц. Галина Петрова, д.и., Факултет по фармация – Варна,  моб.  0896 868 583
e-mail: galina.petrova@mu-varna.bg

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 

26.10.2018 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 

26.10.2018 г./

Такса за участие:

Заявки за участие с доклади и/или постери за научно-практическата конференция се 

приемат само в електронен вид най-късно до 30 юни 2018 г. тук 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeDfqD6vzFgvo4Fj2VSRLMqz-zYxPbETDUwKD66dFz6X5MCXQ/viewform
https://press.mu-varna.bg/conferences/phbf/V-phbf/schedConf/overview


За участниците във форума са договорени преференциални цени в  хотел „Черно море“ ****. 
Цена за нощувка със закуска:
   - в единична стая – 72 лв.
   - за двойна стая – 84 лв.

Забележка: Всички цени са с включен ДДС.

За резервации моля, пишете на следната електронна поща: office@tourexpo.bg, като посочите 

следния код “Пети фармацевтичен бизнес форум”.

Цени за хотелско настаняване: 

МОДУЛ ЗА ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ

e-mail: , тел.: 0882 997 453.rfk.varna@abv.bg

Обучителният модул е част от програмата за продължаващо обучение за магистър-фармацевтите 

по смисъла за Закона за здравето и на Закона за съсловната организация на магистър-

фармацевтите. Модулът е акредитиран от Комисията по качество на Български фармацевтичен 

съюз. За премината форма на обучение на магистър-фармацевта се начисляват акредитираните 

брой точки след заплащане на съответната такса. 

Записвания за модула от програмата за продължаващо обучение на магистър-фармацевти, членове 

на БФС, се приемат до 25 октомври 2018 г. от маг. фарм. Рада Пехливанова - председател на    

Районната фармацевтична колегия – Варна към Български фармацевтичен съюз тук

ат Заявки за участие на студенти, докторанти и преподаватели (като слушатели) се прием 
до 30 септември 2018 г. тук 

Доц. Илия Желев, д.б.

e-mail: ilia.slavov@mu-varna.bg

моб. 0899 902 423

Доц. Калоян Георгиев, д.ф. 

e-mail: kaloyan.georgiev@mu-varna.bg 

моб. 0898 343 274

  За повече информация:

Такса правоучастие в научно-практическата конференция – няма

 На форума няма да се допускат придружаващи лица на участниците!

http://bit.ly/2pfF3Gu
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScsxM98pElVJSjlgpHlWvDBLMfgv000c ZimLWSwRwpZgnGiMw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScsxM98pElVJSjlgpHlWvDBLMfgv000cZimLWSwRwpZgnGiMw/viewform


Под патронажа на ректора на МУ – Варна - Проф. д-р Красимир Иванов, д.м.н.

Проф. Диана Иванова, д.б.н. - Декан на Факултета по фармация при МУ- Варна

Проф. Илко Гетов, д.ф. - Председател на Български фармацевтичен съюз

Маг. фарм. Тодор Найденов, д.ф. -  Зам. - председател на Български фармацевтичен съюз

Маг. фарм. Рада Пехливанова - Председател на Районна фармацевтична колегия – Варна

Mаг.фарм. Живка Добрева – Представител на Районна фармацевтична колегия – Варна

Доц. физ. Стефан Кръстев, д.б.ф. - Факултет по фармация при МУ- Варна

Доц. маг. фарм. Анна Тодорова, д.м. - Факултет по фармация при МУ- Варна

Доц. маг. фарм. Евгени Григоров, д.м. - Факултет по фармация при МУ- Варна

Доц. Галина Петрова, д.и. - Факултет по фармация при МУ- Варна

Доц. Светлана Фоткова, д.ф. - Факултет по фармация при МУ- Варна

Доц. маг. фарм. Илия Желев, д.б. - Факултет по фармация при МУ- Варна

Доц. маг. фарм. Калоян Георгиев, д.х. - Факултет по фармация при МУ- Варна 

Ac. маг. фарм. Ивайло Пехливанов  - Факултет по фармация при МУ- Варна

Ас. маг. фарм. Стела Драгоманова – Факултет по фармация при МУ – Варна 

Ас. маг. фарм. Надежда Хвърчанова – Факултет по фармация при МУ – Варна

Ас. Богдан Русев - Факултет по фармация при МУ – Варна

Ас. Живко Колев - Факултет по фармация при МУ- Варна

Станислава Стойчева – студент Факултет по фармация при МУ – Варна

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ:

под патронажа на Ректора на МУ - Варна - Проф. д-р Красимир Иванов, д.м.н.




