
 

БЪЛГАРСКИ ЗЪБОЛЕКАРСКИ СЪЮЗ 
София 1000, бул. „Княз Дондуков” № 49, тел.: 02/987 47 97, факс: 02/988 87 24,  

E-mail: office@bzs.bg  

 

ПРОГРАМА НА 14-ТИЯ НАУЧЕН КОНГРЕС НА БЗС 

„НАУКА С АРОМАТ НА МОРЕ И ЛИПИ” 

12.06.2014 г. – 15.06.2014 г. 

Гр. Бургас 

 

12.06.2014 г. /четвъртък/ 

Откриване на Конгреса 

/Морска градина на Бургас, открита сцена „Охлюва” срещу централния вход/ 

17.00 – 17.30 ч. Бургаски духов оркестър с диригент Иван Ганев 

17.30 – 18.00ч. Празник за децата, организиран от УС на БЗС под мотото „Моята 

усмивка бяла и голяма грее, пее, радва мама”. Програма на 

целодневна детска градина № 2 „Ханс Кристиан Андерсен”, игри 

и подаръци. 

18.00 – 19.00 ч.  Тържествено откриване на 14-тия Научен конгрес на БЗС. 

Музикално-занимателна програма /Спортни танци,програма на 

група „Горещ пясък“ и др./  

19.30 ч. Коктейл /Културен център „Морско казино” – Морска градина, 

гр. Бургас – Само регистрираните участници в 14-тия Научен 

конгрес на БЗС могат да вземат участие в гала-коктейла.  

Пропускателен режим - с покани или бадж, които се получават 

при регистрацията. 

 

 

 

 

 

 



13.06.2014 г. /петък/ 

Държавна опера – гр. Бургас 

Държавен куклен театър – гр. Бургас 

 

09.00 – 17.00 ч. Научна програма / Държавна опера – гр. Бургас; Държавен 

куклен театър – гр. Бургас/ 

19.00 ч. Турнир по плажен футбол за лекарите по дентална медицина - 

участници в 14-тия Научен конгрес на БЗС – Северен плаж - гр. 

Бургас. 

20.30 – 22.30 ч. „Службогонци” мюзикъл от Парашкев Хаджиев, режисьор 

Александър Текелиев, диригент Иван Кожухаров, сценография 

Иван Токаджиев, художник на костюмите Чавдар Чомаков, 

хореограф Галина Калчева. 

/Държавна опера – гр. Бургас; Билетите, осигурени от УС на БЗС, 

са безплатни за всички участници в Конгреса и ще се получават 

при Регистрацията./ 

 

14.06.2013 г. /събота/ 

 

09.00 – 17.00 ч.  Научна програма /Държавна опера – гр. Бургас; Държавен куклен 

театър – гр. Бургас/ 

20.00 ч.  Закриване. Празнична вечеря /р-т „Фиеста” – на брега на морето, 

на края на крайбрежната алея. 

 

 

*Регистрация: 12.06.2014 г. /четвъртък/ – 14.00 – 19.00 ч. /Държавна опера –   

гр. Бургас/ 

 13.06.2014 г. /петък/ – 7.30 – 13.00 ч. /Държавна опера –           

гр. Бургас/ 

 



 

** Постерна секция - в залата между кафето и входа на Държавна опера – гр. 

     Бургас. 

  

 

*** Тези колеги, които искат да присъстват на откриването е необходимо да се 

регистрират същия ден (от 14:00 до  19:00 ч.), за да може да получат покани 

за всички мероприятия, включително за коктейла след откриването и 

празничната вечеря в събота. 

 
*Организационният комитет си запазва правото за промени в конгресната програма и 
изложбата в последния момент. 
 

 

 

 


