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Покана 
 

 

               
            УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, 

За нас е удоволствие да Ви поканим за участие в III Национална научно- 

практична конференция по здравни грижи с международно участие на тема: „Здравните 

грижи- предизвикателствата на 21 век“, която ще се проведе от 15 до 17 ноември в 

гр.София, Парк- хотел Москва, зала Европа. В конференцията ще вземат участие 

водещи специалисти по здравни грижи, експерти, студенти и преподаватели в областта 

на науката и практиката от страната и чужбина в следните тематични направления: 

общи и специални сестрински грижи, общи и специални акушерски грижи, 

рехабилитация и медико-лабораторни услуги, училищно и детско здравеопазване, 

вария и постери. 

Необходимо е Всеки участник да попълни Заявка за участие, която да изпрати на e-

mail: bapzg.sof@abv.bg в срок 01. до 31.09.2019 г. , към която се прилага документ за 

заплатена такса участие и/или тържествена вечеря.  

 Късна такса участие: 60 лв само за слушатели. Официална вечеря: 35 лв. 

Фактура за участие може да бъде издадена до 5 работни дни след внасяне на таксата 

при  предварително изпратени данни и копие на платежното нареждане на  e-mail: 

bapzg.sof@abv.bg ; Лице за контакт: Илия Тасев, GSM 0889 520 053.  

Такса участие се превежда само по банков път по сметката на БАПЗГ-РК София: 

IBAN BG 25PIRB 740 217 170 125 70, БАНКОВ КОД: PIRBBGSF 

при „БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ” АД, КЛОН ОБОРИЩЕ 

При превод  за повече от един участник, на платежния документ се изписват имената на 

лицата превели таксата  за участие.  

Резервация за нощувки в Парк- хотел „Москва“ може да се направи на GSM 0888 

623 757 г-жа Цветелина Петрова. Цената на една нощувка в двойна стая е 88,00 лв.и в 

единична стая 67,00 лв. В цената се включва: нощувка, закуска, застраховка, 

туристически данък и 9%ДДС. Настаняване след 14:00ч., освобождаване до 12:00ч. 

Хотел „Латинка“ на ул. „Латинка“ № 26А /метростанция Ж.Кюри/ тел. 02/8700841, 

02/8700856 г-жа Виктория Кръстанова. Цената на една нощувка в двойна стая е 105,00 

лв.и в  единична стая 60 лв.В цената се включва: нощувка, закуска, застраховка, 

туристически данък и 9%ДДС. Настаняване след 14:00ч., освобождаване до 12:00ч. 

 

Уважаеми колеги в първия ден на конференцията, на 15 ноември от 13:00 часа се 

планира да се проведе Кръгла маса на тема: “Здравните грижи- предизвикателствата на 

21 век. Гарантиран достъп на гражданите на РБългария до качествени здравни грижи.“ 

Кръглата маса ще бъде посветена на състоянието на здравните грижи в РБългария в 

контекста на представения нов здравен модел за осигуряване на по- добро и устойчиво 

здравеопазване. Кръглата маса ще бъде продължение на проведения на 12 май 2018 

Национален протестен митинг под мотото „Здравните грижи сега“, на внесената 
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подписка в МС на 08.05.2019 г. под надслов „Здравните грижи сега са нашето общо 

утре“ и на цялостната дейност на БАПЗГ във връзка с отстояване на исканията за 

достойни условия на труд, професионална квалификация, възнаграждения и 

мотивацията за оставане в професиите от направление Здравни грижи.  

Ще бъдат поканени институциите, съсловни, синдикални и пациентски 

организации, изпълнители на здравни грижи и на медиите. Целта е да се дискутират 

възможните промени, за да постигне консенсус по отношение на посоката за развитие 

на здравните грижи в РБългария, за разработване на национална стратегия и план за 

действие с определени срокове и отговорни институции. В Кръглата маса се очаква да 

вземат участие и експерти от Европейската федерация на сестринските асоциации 

/EFN/. Кръглата маса ще се проведе със съдействието на УС на БАПЗГ. 

ПРОГРАМА НА КОНФЕРЕНЦИЯТА:  

15.11.2019 г.       12
00 

– 18
00

 ч. - регистрация 

                             13
00

 – 15
00

 ч. – кръгла маса на тема:“Здравните грижи- 

предизвикателствата на ХХI век. Гарантиран достъп на гражданите на РБългария до 

качествени здравни грижи“  

                             15
 00 

- 16
00

 ч. –  откриване на конференцията 

                             16
 00 

- 17
00

 ч. –  пленарни доклади 

                             17
00

 – 18
00

 ч. – заседание по секции 

                                        18
00

 ч. - коктейл 

                       

16.11.2019 г.       9
30  

– 12
00 

ч. – заседание по секции 

                           12
00

 – 13
00 

ч. – обедна почивка 

            13
00

 – 14
30 

ч. - заседание по секции 

            14
30 

– 15
00

 ч. - кафе-пауза 

            15
00

  - 16
30

 ч. - заседание по секции 

            19
30 

– официална вечеря: ресторант Москва в Парк- хотел „Москва” 

 

17.11.2019 г.     10 
00

 – 12
00 

ч. - заседание по секции   

                           12
00   

– закриване на конференцията 

 

С уважение: 

Председател на                                                      Почетен председател на 

Организационния комитет:                                    Организационния комитет: 

Мариана Шиякова                                                   Милка Василева 

 


