
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уважаеми Дами и Господа, 

За нас е удоволствие да Ви поканим на уебинар на тема „Профилактика и 

лечение на Covid-19 – нови парадигми и уроци за бъдещето“. Уебинарът ще се проведе в 

платформа ZOOM на 30 юни 2022 г. с начален час 14:00 часа. 

Организатор на уебинара:  

 Организационен комитет: Научен комитет: 

Председател:  Председател:  

проф. Георги Момеков, дфн проф. Александър Златков, дфн 

Членове:  Членове: 

доц. Румяна Симеонова, дф проф. Тодор Кантарджиев, дмн 

доц. Мария Димитрова, дф проф. Златко Кълвачев, дмн 

гл. ас. Лилия Андонова, дф  проф. Коста Костов, дмн 

гл. ас. Любомир Маринов, дф проф. Вирджиния Цанкова, дф 

 доц. Ангел Кунчев, дф 

  

I. ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНГРЕСА 

1. Важни дати на уебинара: 

• Ранна регистрация на участници в уебинара – до 20 юни 2022 г.; 

• Късна регистрация на участници в уебинара – от 21 юни 2022 г. до 28 юни 2022 г. вкл. 

Заявки за участие от 29 юни 2022 г. няма да бъдат приемани и обработвани. 

2. Официален език на уебинара: Български език. 

 

3. Технически организатор: 

 



 

 

 

III. ТАКСИ УЧАСТИЕ 

 

Вид такса участие 
Ранна такса, заплатена  

до 10 юни, 2022 г. 

Късна такса, заплатена  

от 11 юни до 28 юни 2022 г. 

Членове на БНДФ* - 30,00 лева 

Студенти и докторанти** - 20,00 лева 

Нечленове на БНДФ 50,00 лева 70,00 лева 

Фирмени служители 50,00 лева 70,00 лева 

Таксата регистрация на делегати включва: достъп до уебинара с персонален код, 

електронно удостоверение за участие, достъп до запис от уебинара за срок от 3 месеца 

  

*Членовете на БНДФ следва да са заплатили предварително членски внос 60 лева за  

2022 г., за да бъде приложена посочената такса за членове. В случай че членският внос не 

бъде заплатен преди или заедно с подаване на заявката за участие в уебинара ще бъдат 

приложени цените за нечленове.  

**Студенти и докторанти е необходимо да изпратят на мейл events@wasteels.bg заверен 

документ, удостоверяващ статута им. 

 

IV. ЗАПЛАЩАНЕ И АНУЛАЦИИ 

• След като попълните и изпратите регистрационния формуляр от сайта на 

уебинара ще получите на мейла си потвърждение на Вашата заявка за участие до 5 

работни дни от датата на изпращането ѝ. Към мейла ще бъде приложена фактура за 

сумата, която дължите, според информацията в попълнения формуляр. 

ПРОГРАМА 

30 юни 2022 

(четвъртък) 

 

13:30 – 14:00 

Излъчване на видеоклипове фирми спонсори.  

Включване на делегатите в онлайн платформата за участие в 

уебинара. 

14:00 – 15:10 

Официално откриване уебинара.  

Първа научна сесия: Нови хоризонти в медицинската 

вирусология отвъд пандемията 

15:10 – 15:20 Излъчване видеоклипове фирми спонсори. 

15:20 – 16:30 
Втора научна сесия: Ваксини и други подходи за 

профилактика  

16:30 – 16:40 Излъчване видеоклипове фирми спонсори 

16:40 – 18:00 

 

Трета научна сесия: Директно-действащи и болест-

модифицирани средства при Covid-19 

18:00 – 18:30 
Закриване на уебинара.  

Излъчване видеоклипове фирми спонсори 



 

 

• В случай че не получите потвърждение в указания период, моля да се свържете с 

фирмата организатор на посочените в „Контакти“ телефони или мейл. 

• Всички постъпили заявки са валидни 5 работни дни от датата на 

потвърждението, което ще получите, през който период трябва да бъде осъществено 

реалното им заплащане. При неспазване на това условие, заявката се анулира без 

предупреждение от страна на организатора. 

• При заявка на анулации такса участие до 15 юни 2022 г. се възстановява пълната 

сума по плащането. 

• При частични или пълни анулации от 16 юни 2022 г. суми не се възстановяват. 

• Такси участие и членски внос се заплащат по сметката на теническия организатор 

"ВАСТЕЛС-България". 

При банков превод, банковите такси са за сметка на наредителя на сумата. 

• Плащане на такси за участие и членски внос: 

Банкова сметка за плащане на суми в лева:  

ВАСТЕЛС- България ЕООД 

РАЙФАЙЗЕН БАНК 

Разплащателна сметка: IBAN BG82 RZBB 9155 4037 7528 00,  

код: RZBBBGSF  

• При банков превод, банковите такси са за сметка на наредителя на сумата. 

 

 

 

КОНТАКТИ И БАНКОВА СМЕТКА 

ВАСТЕЛС - България 

София 1612,  

бул. Акад. Иван Гешов 44 

Лице за контакт: Иглика Ганева 

Е-мейл: events@wasteels.bg 

Моб.: +359 885 303075;  

Тел.: +359 2 93 11 118 

Плащане по банков път : 

Сметка в лева 

ВАСТЕЛС-България ЕООД 

Райфайзен Банк  

BIC: RZBBBGSF 

IBAN: BG82 RZBB 9155 4037 7528 00 

mailto:events@wasteels.bg

