
20-ти Научен конгрес на Български зъболекарски съюз (БЗС)-Бургас 
16-18.ЮНИ.2022г. 

                                 
УСЛОВИЯ  ЗА  УЧАСТИЕ 

 
20-ият Научен конгрес на Българския зъболекарски съюз (БЗС) ще се проведе на 16-18 юни 
2022 г., съпроводен от традиционната голяма Дентална медицинска изложба. Конгресът е 
включен в продължаващото обучение (CE) на Световната дентална федерация (FDI). В 
научната програма на Конгреса лекции ще изнесат изявени лектори от България и чужбина. 
За пореден път ще има и секция Орални презентации и секция Постери.  
На свое заседание от 18.12.2021 г. УС на БЗС взе следните решения относно 
организирането и участието на редовните членове на БЗС в 20-ия Юбилеен Научен конгрес. 
Те са:  
• Срок за регистрация за участие в 20-ия Научен конгрес на БЗС - до 15-ти  юни 2022 г.  

• Конгресна такса за редовни членове на БЗС - 160 лв. до 14.06.2022 г. Таксата 
включва участие в научната програма, участие в откриване и коктейл. Участникът внася в 
сметката на РК на БЗС Варна – 80 лв. 

• Конгресна такса за студенти и докторанти – 50% от таксата правоучастие. 
Участникът внася: До 05.06.2022г. – 80 лв от 06.06.2022 до 15.06.2022 – 100 лв 

•  Онлайн участие – 80 лв. След края на конгреса РК на БЗС Варна ще 
възстанови по 40лв на участник. За информация се обръщайте към Натали 
Панева 0879067867 

Регистрацията за онлайн участие се извършва в сайта на БЗС 

ДИРЕКТНО ОНЛАЙН ИЗЛЪЧВАНЕ НА 20-ТИ НК  НА  БЗС 

• Стойност на куверт за галавечеря – 90 лв. Краен срок за приемане на заявки – до 
изчерпване на местата, но не по-късно от 20.05.2022 г. Събира се от районните колегии 
(РК) заедно с таксата правоучастие. 
 

УС на РК на БЗС-Варна , заплаща: 
 80лв от таксата за присъствено участие в НК на БЗС Бургас 

и 
40лв от таксата за онлайн участие в НК на БЗС Бургас  

 
Такса правоучастие и куверт за галавечеря се събират от РК на БЗС, превеждайте ги на 
банковата сметка на РК на БЗС Варна. 

ЦКБ   

РК на БЗС Варна 

BG38 CECB 9790 10F5 3201 00 

CECBBGSF 

Основание: Участие в 20-ти НК на БЗС – отбелязвате присъствено или онлайн 

                       Име,фамилия и ЛПК                     

 


