
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Уважаеми Колеги, 
 

От името на Професионална организация на болничните фармацевти в България 

(ПОБФБ), член на Европейската асоциация на болничните фармацевти (EAHP), имам 

удоволствието да Ви поканя да участвате в Петнадесета Национална конференция по 

болнична фармация, която ще се проведе от 08-ми до 10-ти октомври 2021 г. в Конгресен 

център Пампорово, к.к. Пампорово. 

Конференцията ще бъде кредитирана като форма на продължаващо обучение от 

Комисията по качество към БФС и от Националния съвет по качество на БАПФ. 

Сертификат ще получат регистрираните участници, които са представили УИН от 

съответната съсловна организация и са заплатили такса сертификат /таксата за 

сертификати се поема от самите участници и се заплаща на място на Конференцията/.       

 
ТАКСА РЕГИСТРАЦИЯ С ХОТЕЛСКО НАСТАНЯВАНЕ в хотели „Перелик“ и „Орловец“ 5* 

Таксата включва: две нощувки на легло в двойна стая със закуски на бюфет, достъп до Конферентна 

зала, делегатски материали на Конференцията, достъп до изложение фирми спонсори, кафе паузи, 

вечеря „Добре дошли“ на 08 октомври, обяд на 09 октомври, Официална вечеря на 09 октомври 2021 

г., ползване на СПА услуги, ползване на паркинг (до изчерпване на парко местата), интернет, 

туристическа такса и застраховка, ДДС (по чл. 86, ал. 1. от ППЗДДС) 

✓ Доплащане за единично настаняване в периода 08-10 октомри, 2 нощувки  – 76 лева/ за две 

нощувки; 

✓ Настаняване: след 14:00 ч. 

✓ Освобождаване на стаите: до 12:00 ч. 

 

 

 

 

 

          Такса регистрация 
Ранна регистрация, 

заплатена до 30 юни 

Късна регистрация, заплатена  

от 01 юли и на място 

Членове на ПОБФБ 120 лева 160 лева 

НEчленове на ПОБФБ 240 лева 300 лева 

Студенти                                                 120 лева 160 лева 



 

 

ТАКСА РЕГИСТРАЦИЯ БЕЗ ХОТЕЛСКО НАСТАНЯВАНЕ 

Таксата включва: достъп до Конферентна зала, делегатски материали на Конференцията, достъп до 

изложение фирми спонсори, кафе паузи, вечеря „Добре дошли“ на 08 октомври, обяд на 09 октомври, 

Официална вечеря на 09 октомври 2021 г., ползване на паркинг (до изчерпване на парко местата), ДДС 

(по чл. 86, ал. 1. от ППЗДДС). 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: 

✓ За членове на ПОБФБ се считат, фармацевти заплатили членски внос минимум за 2020, 

2019 и 2018 г. При регистрация и заплащане на такса участие, членовете на Организацията ще 

имат възможност да заплатят членски внос за 2021 г. Незаплатилите членски внос делегати за 

последните 3 години, ще бъдат таксувани с такса Нечлен на ПОБФБ. 

✓ Студентите трябва да представят студентска книжка. 

✓ При достатъчен брой желаещи делегати, ще бъде организиран безплатен автобусен транспорт. 

С уважение:  

маг.-фарм. Велина Григорова 

Председател на ПОБФБ 

 

          Такса регистрация 
Ранна регистрация, 

заплатенa до 30 юни 

Късна регистрация, заплатена  

от 01 юли и на място 

Членове на ПОБФБ 50 лева 90 лева 

НEчленове на ПОБФБ 170 лева 230 лева 

Студенти                                                 50 лева 90 лева 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ, 

ПРИЕМАНЕ НА ЗАЯВКИ ЗА УЧАСТИЕ: 

БАНКОВА СМЕТКА ЗА ПЛАЩАНЕ НА 

СУМИ В ЛЕВА: 

„ВАСТЕЛС-България” 

гр. София 1612, бул. „Акад. Иван Е. Гешов” 44 

Лице за контакт: Елиза Тодорова 

тел: 0887 989641 / 02 931 1117 

еmail: events@wasteels.bg 

 

РАЙФАЙЗЕН БАНК 

Разплащателна сметка: 

ВАСТЕЛС-България ЕООД 

BG82 RZBB 9155 4037 7528 00 

Код: RZBBBGSF 

mailto:events@wasteels.bg

