
ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!!! 
 

Уважаеми колеги, поради изключителния интерес към XVI Национален Форум по здравни грижи „Здравните специалисти 
– ключ към по-добро обществено здраве“, който ще се проведе на 21 и 22.10.2022 г. в град Шумен, Организационният комитет 
на форума взе решение да удължи срока за регистрация до 25.09.2022 г. , като изпратите заглавие и автор! 

 
Линк за регистрация: 

https://forms.gle/rQvogXffHXkMdh649  
  
 Забележка: Копирайте линка и го поставете на гугъл търсачката, след това натиснете лупичката!  
                     Вместо УИН студентите пишат 0000. 
 

 Удължава се и срокът за подаване на пълните текстове на докладите до 09.10.2022 г.! 
 

 НЕПРЕДСТАВЕНИТЕ В ОБЯВЕНИТЕ СРОКОВЕ МАТЕРИАЛИ НЯМА ДА БЪДАТ ВКЛЮЧЕНИ  
В СБОРНИКА НА ФОРУМА! 

 
Таксите за участие  трябва да бъдат преведени по банков път до 25.09.2022 г. по сметка: 

РК на БАПЗГ-Шумен 
Банка “Юробанк  България” АД  
IBAN : BG81BPI81701740008667 

BIG:BPBIBGSF 
  

 
Телефон за връзка: 0885 817 050 

Надежда Шишкова  
 



Покана  

БАПЗГ 
Регионална колегия - Шумен  

 
МУ - Варна  

Филиал Шумен  
 

XVI Национален форум 

на специалистите  

по здравни грижи   

и  постерна секция 

за студенти 

“Здравните специалисти - 
ключ към по-добро обществе-

но здраве” 
 

21.Х.22г. - 22.Х.22г.  
Гр. Шумен 

Под патронажа на  
Г- н Любомир Христов - Кмет на Община Шумен  

и 
Проф. д-р Соня Тончева, д.оз.н,  

Директор на Филиал Шумен на МУ-Варна  
 

Регистрация:  

Място: гр. Шумен  

Хотел “Шумен” 

Дата: 21.10.2022 г. 

Час: 12:00ч.  

 

Адреси за кореспонденция: 

Надежда Шишкова 

GSM : 0885817050 

E-mail: 

rk_bapzg_shumen@abv.bg 

 

Регистрационна карта: 

https://docs.google.com/ 

Организационен комитет 
 

Председател:  
Милка Василева, Председател на УС на БАПЗГ 

Зам.–председател: 
Веска Райчева, Председател на РК на БАПЗГ-

Шумен 
Членове: 

Доц. Теодора Евтимова, д. оз. 

Научен комитет  
Председател: 

 Проф. д-р Соня Тончева, д.оз.н,  

Директор на Филиал Шумен на МУ-Варна 

Главен координатор на ЕС по здравни грижи   

Членове: 

Филиал Шумен на МУ Варна 

Доц. Тамара Цветкова, д. оз  

Гл ас. Радостина Жечева 

Гл. ас. Милена Тодорова 

Гл. ас. Христина Генчева 

Гл. ас. Мария Добрева  

“МБАЛ Шумен”  АД 

Ст.м.с. Тодорка Валентинова 

Ст.м.с. Шенай Салиева 

ДПБ с. Царев брод 

Гл.м.с. Марияна Матева  

Детски ясли  

Директор Жанета Василева 

КОЦ  



 
ВАЖНО! 

    Пълен текст на докладите и постерите ще 
бъдат публикувани в електронен Сборник на Из-
дателството Медицински университет „Проф. 
д-р П. Стоянов“ Варна, ако отговарят на изиск-

ванията. 
     

 Темите и авторите на докладите и пос-
терите заедно с регистрационните карти из 

пратете на адрес : 
E-mail: rk_bapzg_shumen@abv.bg 

 до 25.09.2022 г! 
 

ТАКСА  УЧАСТИЕ  
За специалисти - 60 лв.  

За студенти: - 20 лв.  
 

ТЪРЖЕСТВЕНА ВЕЧЕРЯ - 40 лв.  
(Ако желаете да присъствате !)  

 
Сумите трябва да бъдат преведени по банков 

път до 25.09.2022г. по сметка: 
РК на БАПЗГ-Шумен 

Банка “Юробанк  България” АД  
IBAN : 

    
ОСНОВНИ  СЕКЦИИ 

Общи и Специализирани здравни грижи 

Училищно и детско здравеопазване 

Постерна секция за студенти и мед. спе-

циалисти 

Вария   
 

УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ 

ДОКЛАД  

  представяне-8 минути 

   дискусия-2 минути 

 файлов формат *.ppt , изготвена на Mi-

crosoft Office 2003 или по - ниска версия. 

 Ще Ви бъде предоставена  мултимедия 

по Ваша предварителна заявка.       

  

ПОСТЕР  

височина 100 см. 

ширина 80 см.  

Ще Ви бъде осигурено място, върху което 

Вие ще можете да  монтирате  постера 

лично. 

Докладите и постерите се представят в  

периода  15.09. - 09.10.2022 г. 

Кредитните точки за доклад  и постер  ва-

жат до третия съавтор! 

 

      ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОГРАМА  

 

21.10. 2022 г. 

1200- 1400 ч. - Регистрация   

1400 -  1500 ч. - Откриване на Форума  

1500 - 1600ч. - Пленарен доклад 

Проф. д-р Соня Тончева д.оз.н 

Доц. Теодора Евтимова   

1600 - 1630 ч. - Кафе пауза  

1630 - 1730 ч. Работа по секции  

19ч. - Тържествена вечеря  

 

22.10.2022 г.  

830 - 1000ч. - Работа по секции 

1000 - 1030 ч. Кафе пауза  

1030 - 1300 ч.  Работа по секции 

1300 ч.  Закриване на форума  

 

При невнесена такса в посочения срок или в 

случай на анулиране на Вашето участие, 

регистрационната такса не се възстановя-

ва.  

При превод за повече от един участник, на 

платежния документ се изписват имена-

та на лицата, за които е приведена такса 

участие.  


