
 
 
 

ПРОГРАМА  

            12-ТИ СЕМИНАР НА РК НА БЗС – ПЛОВДИВ  

       27.09. – 29.09.2019г., Тракийска резиденция „Старосел” 

       „Предизвикателствата на естетиката в ежедневната практика”. 

28.09.2019г. 
08.00 – 09.15ч. – Регистрация. 
09.15 – 09.30ч. – Откриване. 
09.30 – 10.15ч. - Лекция на тема: "История на българската дентална 
имплантология". Лектор: Акад. проф. д-р Николай Попов, д.м.н. 
10.15 – 10.45ч. - Фирмена презентация.  
10.45 – 11.30ч. –  “Грижи и поддръжка за имплатно лекувани пациенти”. 
Лектор: Георгиос Папаниколау, Гърция.  
12.00 – 12.30ч. - Фирмена презентация.  
12.30 – 13.15ч. - „Дигатилните отпечатъци в протетиката – от 
виртуалността до реалността”. Лектор: Доц. Катерина Гешоска, 
Македония. 
13.15 – 14.00ч. – Обяд.  
14.00 – 14.45ч. – „Препарационни граници за неснемаеми изцяло 
керамични конструкции, изработени по CAD/CAM технологията“. Лектор: 
Проф. д-р Ангелина Влахова, д.м. 
14.45 – 15.15ч. - Фирмена презентация.  
15.15 – 16.00ч. –  „Аналогов срещу дигитален дизайн на усмивката”. 
Лектор от Sofia Dental Meeting д-р Иван Чакалов. 
16.00 – 16.30ч. Фирмена презентация. 
16.30 – 17.15ч.  - „Особености и правила за цветоопределяне в ежедневната 
практика. Лектор: Д-р Рангел Тодоров, дм. 
20.00ч. – Официална вечеря. 
 
Уъркшоп прояви: 
 
27.09.2019г. 
11.30 – 13.00ч. – Демонстрационен уъркшоп на CAD / CAM на тема: 
„Дентална медицина в ежедневната практика. Дигитален протокол за 
зъболекари и зъботехници”, осигурен от „Дентатехника”. 
Лектори: Д-р Виктор Хаджигаев, д-р Стефан Златев и д-р Рангел Тодоров. 
Зала:…………….. 
 
 



14.00 – 17.45ч. – Безплатен лекционно-практически семинар на тема: 
„Анализ на зъбната оклузия с TEETHAN. Останете балансирани!», 
осигурен от «Патриция». Лектор: Д-р Владимир Богданов. 
Зала „Евридика VIP”. 
 
29.09.2019г. 
10.00 – 11.30ч. - Безплатен уъркшоп на тема: "Защо лазерите на 
„Атлантис” в ежедневната дентална практика? Нека да поработим, лесно 
е!", осигурен от „Атлантис”.  Лектор: Инж. Николина Георгиева . 
Зала „Хелиос”. 
 
Уъркшоп проявите са част от акредитираната програма на БЗС за 
ПМОЛДМ и са със свободен достъп за всички участници в семинара! 
 
Съпътстваща програма:  
 
29.09.2019г. 
12.00 – 15.30 ч. Практически курс на тема: „Отпечатъчни техники и 
материали. Съвети и трикове”. 
Лектор: Д-р Мариета Дочева. 
Времетраене: 210 мин., брой участници: 15-20 бр.  
Зала „Гнездото”. 
Цени за участие: 
Практическа и теоретична част - 95 лв. 
Само теоретична част – 45 лв.  
За студенти - 45 лв.  
За повече информация и записване: 
Красимира Павлова тел.: 0885729866  
Кристина Матанова тел.: 0887010744 
Дентатехника Пловдив: 032 632378, 032 306500, 0882371885   
 
Културна програма:  
28.09.2019г.  
Изложба на д-р Иван Чакалов – член на СРК на БЗС. Експозицията ще 
бъде представена в рамките на семинара. 
 
Такса правоучастие за желаещите да посетят семинара: 
20 лв. за представители на РК – Пловдив. 
50 лв. за представители на други регионални колегии. 
50 лв. за он-лайн посещение на семинара. 
Участващи студенти не заплащат такса правоучастие. 
 

 Официална вечеря – 55 лв. / при липса на нощувка/. 



 Мероприятието е акредитирано към програмата на БЗС за ПМОЛДМ 

с 15 кредита. 

Краен срок за записване само за участие в семинара, без нощувки: 
20.09.2019г.  
 
Такса правоучастие и вечеря се заплащат предварително в офиса на РК на 

БЗС – Пловдив, по следната банкова сметка:  

РК на БЗС - Пловдив 

IBAN: BG61STSA93000002615567 

BIC: STSABGSF 

Банка ДСК – Пловдив 

или чрез виртуалния ПОС терминал на РК на БЗС – Пловдив / намира се в 

сайта: http://rkplovdiv-bzs.com/ с дебитна или кредитна карта. 

Допълнителна информация можете да получите на тел: 032/ 630 618,  

0885/ 650 641,  както и на сайта на РК – Пловдив. 

 

 

 

 
 


