
Фармацевтичен Факултет - Медицински Университет-Пловдив  
Със съдействието на  

Фармацевтичен Факултет - Медицински Университет-София 
и  

Българска Асоциация за Фармацевтични Технологии 
  
  

Национална Конференция „Фармацевтични Технологични Дни” 
„Технологията на лекарството - ключ към максимална ефективност на 

терапията” 
  

19 - 20 октомври 2012 год., Цигов Чарк 
  
  

  
Уважаеми колеги, 
  

От името на Организационния и Научния комитет имаме удоволствието да Ви поканим да 
участвате в научната конференция „Фармацевтични Технологични Дни” организирана от 
Фармацевтичен Факултет при МУ-Пловдив със съдействието на Фармацевтичен Факултет при 
МУ-София и Българската Асоциация за Фармацевтични Технологии, която ще се състои в Цигов 
чарк от 19 - 20 октомври 2012 г. (Почивна база на МУ-Пловдив; www.meduniversity-plovdiv.bg). 

Програмата на конференцията отразява стремежа на организаторите да очертаят 
съвременните насоки в развитието на фармацевтичната технология и достиженията на 
научните звена в РБългария, които работят по проблемите на фармацевтичната технология. 
Както и да маркират проблемите на фармацевтичната индустрия и нейното значение в 
светлината на новите икономически реалности и справедливото разпределение на бюджетите в 
здравеопазването. 
 Участието в Национална Конференция „Фармацевтични Технологични Дни”-
„Технологията на лекарството - ключ към максимална ефективност на терапията” ще Ви 
предостави възможността да се запознаете с пленарни доклади изнесени от водещи български и 
европейски лектори и с научни съобщения представени от утвърдени и млади учени, работещи в 
областта на фармацевтичната технология.

Доц. Маргарита Касърова, д.ф.  
Зам. Декан на Фармацевтичен 

Факултет, МУ - Пловдив 
 

Проф. Николай Ламбов, д.ф.  
Декан на Фармацевтичен Факултет, 

МУ- София 
 

Маг.-фарм. Валери Андреев,  
Председател на Българската Асоциация по 

Фармацевтични Технологии 
 



Научен комитет:  
    
Председател: 
Проф.Николай Ламбов д.ф 
  
Членове:  
Доц. Л.Луканов д.х.   
Проф. Св.Богданова д.ф.н.   
Проф. Р.Шекерджийски д.ф.н.   
Доц. Д.Рачев д.ф 
Доц. Ст.Титева д.ф.    
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Организационен комитет: 
  

Председатели: 
Доц. Маргарита Касърова д.ф. 
Валери Андреев, председател на БАФТ 
  
Членове: 
Доц. Милен Димитров д.ф. 
Валя Дилова д.ф. 
Тодор Найденов 
Величка Андонова 
Димитър Пенков 
Мариела Николов 
Юлия Чаушева 
Даниела Атанасова 
 

Пленарни доклади: 25 мин. 
Научно съобщение: 10 мин. 
Официален език: български 
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ФОРМА ЗА  РЕГИСТРАЦИЯ 

Име

Организация/месторабота

Фамилия

e-mail

Телефон

Адрес

Нощувка: 19.10.2012 20.10.2012

Форма на участие: презентация постер слушател

Срок за изпращане 15 септември 2012г. на е-mail: conf.technology.pl@gmail.com
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Национална Конференция „Фармацевтични Технологични Дни” 

„Технологията на лекарството - ключ към максимална ефективност на 
терапията” 

  
19 - 20 октомври 2012 год., Цигов Чарк  

  
 

ИНСТРУКЦИИ ЗА РЕЗЮМЕТА 
  

Срок за изпращане: 15.09.2012 г. на е-мail: conf.technology.pl@gmail.com 
  
Моля, отбележете като заглавие на писмото “Конференция ФТД” 
  
                Резюметата се представят на български език и трябва да отговарят на следните изисквания: 
  
1. Заглавие и авторски колектив 
2. Под имената на авторите се посочва местоработата им, обозначена с цифров индекс 
3. Дължина (с интервалите) не повече от 2000 знака 
4. Структура: Цел, Материали/Методи, Резултати, Заключение 
5. Да не съдържат графики и илюстрации, а само текст 
6. До три ключови думи 
7. Шрифт: Times New Roman, размер 12, единично междуредие 
  
 Резюметата трябва да са в прикачен файл в Microsoft-Word формат.  
  
 В придружителното писмо, моля да посочите точен адрес за кореспонденция (e-mail и телефон за 
обратна връзка). 
  
 Одобрените за кратки научни съобщения резюмета трябва да бъдат представени на 
конференцията като презентация в Power Point с продължителност до 10 мин.  
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