
Българско научно дружество по Епидемиология на 

инфекциозните и неинфекциозните болести 

 
 

ПОКАНА  
 

Уважаеми колеги и приятели, 
От името на Управителния съвет на Българското научно дружество 

по Епидемиология на инфекциозните и неинфекциозните болести 

(БНДЕИНБ) и  Медицински Университет Пловдив най-учтиво Ви каним да 

вземете участие във Втората научна конференция по епидемиология, която 

ще се проведе на 27-29 септември 2018 г. в град Пловдив под надслов 

„Заболявания с епидемичен потенциал и възможности за превенция”.   

Ще се радваме да посрещнем представители на МЗ, РЗИ, НЦЗПБ, 

Катедрите по Епидемиология към Медицинските университети в страната, 

ВМА и други структури , работещи в областта на превенцията, надзора и 

контрола на заразните заболявания, ваксинопрофилактиката, 

нозокомиалните инфекции и др. Конференцията е отворена и към 

специалисти от сродни дисциплини, свързани с различни аспекти на 

инфекциозната патология. 

Пълна информация за конференцията, както и за текущи промени  и 

новини можете да намерите на сайта на БНДЕИНБ (www.bulepid.org) ! 

Важна информация  за участниците във 

Втората научна конференция по епидемиология: 

 

1.Моля, всички желаещи да вземат участие с доклад, постер или като 

слушатели (пасивни участници) да попълнят Регистрационна  форма 

(може да се свали от сайта на БНДЕИНБ). 

2. Попълнената регистрационна форма да се изпрати до 15 май 2018 г. 

на един от посочените електронни адреси: 

bulepid@gmail.com  

danystomil@gmail.com  (проф. Й.Стоилова)  

ani_kevorkian@mail.bg  (доц.А.Кеворкян) 

http://www.bulepid.org/
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3.Участващите с доклади и/или постери да изпратят резюме на български 

език  в обем 250 думи с включена информация (заглавие на 

съобщението, авторски колектив с афилиация, ключови думи). 

Резюмето трябва да бъде структурирано съобразно общоприетите 

изисквания (увод, цел, материали и методи, резултати, заключение) и да 

бъде изпратено заедно с регистрационната форма.  

4. Научните съобщения  с продължителност до 15 минути, трябва да бъдат 

подготвени като ppt (powerpoint) презентации и да се носят записани  

на USB (Флаш памет). Постерите трябва да са с размер 90/110 

(ширина/ дължина), като трябва да са информативни и добре онагледени. 

 5. Българското научно дружество по Епидемиология на инфекциозните и 

неинфекциозните болести (БНДЕИНБ) ще поеме до две нощувки (27 и 28 

септември 2018 г.), две закуски ( 28 и 29 септември 2018 г.),  две вечери 

(27 и 28 септември 2018 г.)  и 1 обяд (28 септември 2018 г.).   

6. Провеждането на конференцията, нощувките и изхранването ще 

бъде организирано в Гранд Хотел Пловдив. 

7. Транспортните разходи се  поемат от участниците. 

8. Българското научно дружество по Епидемиология на инфекциозните и 

неинфекциозните болести (БНДЕИНБ) ще осигури на всички 

регистрирали се участници материали от конференцията (програма, 

сборник с резюмета от изнесените доклади/постери и сертификат за 

участие). 

9. За успешното реализиране на конференцията и покриване на 

разходите по т.5 и т.7, всички участници в конференцията трябва да 

покрият членския внос за 2018 г. в размер на 10 лв., както и таксата 

правоучастие в размер на 40 лв.  Сумата от 50 (петдесет) лв. се 

превеждат по банков път на сметка: 

IBAN BG47FINV91501217084082,  

BIC код: FINVBGSF,  

Първа Инвестиционна Банка,  

титуляр Българско научно дружество по Епидемиология на 

инфекциозните и неинфекциозните болести.  

В платежното да се посочи, че преводът е за членски внос и такса 

за Втора национална конференция, както и  името на участника.  

 

10. Краен срок за изплащане на членски внос и такса правоучастие –  

15 юни 2018 г.! 

 

Проф.Й.Стоилова, дм  

(председател на БНДЕИНБ) 


