
 

БЪЛГАРСКИ ЗЪБОЛЕКАРСКИ СЪЮЗ 

РК НА БЗС БЛАГОЕВГРАД 

Национален форум по Дентална медицина гр.Банско –  

07-09.10.2022 год. 

07.10.2022 год. 

14.00 – 16.30 ч. 

14,30 – 17,00ч. 

 

 

 

 

17.00 - 17.30ч. 

 

17.30 - 19.00ч. 

 

 

 

 

 

 

08.10.2022 год. 

8.00 – 9.00ч. 

 

 

Настаняване и регистрация 

Дискусионен панел на тема: „Информирано съгласие в 

денталната медицина/нормативна база, видове информирано 

съгласие, валидност, информирано съгласие при общи и при 

специфични високорискови дентални процедури/ „ 

 

Откриване на НФДМ – Гранд  хотел  Банск 

 

„ Цервикална и вътрешна коренова резорбция - 

диагностика и възможности на съвременните методи 

на лечение” 

 

      Лектор: Доц. Д-р Ангела Гусийска,дм 
 

 

Регистрация 

 

  

9.00 –   10.00 ч. 

 

 

 

 

 

10.00 -  10.15ч. 

 

 

 

10,15 – 10,30ч. 

„Airflow®, Perioflow® и Piezon® - неизменна част от 

ежедневната дентална практика. Показания при различни 

клинични случаи   ”  

 

     Лектор: Д-р Борис Раденков 

 

Търговска презентация: Суперсилата на меката четка за зъби 

CIRAPROX 

Лектор: Д-р Борис Раденков 

 

Търговска презентация: Нови тенденции в оралната хигиена. 

Лектор: Магдалена Мичева 

           

 

10.30 – 12.00 ч. 

 

 

 

 

 

„  Адитивна рехабилитация на зъбното изтриване. 

Директни и индиректни техники” 

 
       Лектор: Д-р Иван Райчев 

    

12.00 – 12.30 ч. 

 

 

 

 

Търговска презентация : Афтозни лезии- проблем с много лица 

 Лектор: ПРОФ.д-р Владимир Панов 

 

 

        

12.30 – 14.00ч. 

 

14,00-14,30   

                              

Обяд  на  блок   маса 

 

Търговска презентация: Зима без болести! OLIFE, KEEP, CALM 

и други продукти без аналог, за защита от вируси и болести от 

всякакъв характер 

Лектор: Светлана Иванова 

 

  



Условия за участие в НФДМ гр.Банско  07-09.X.2022 год. 

 

1.Такса  участие – 50,00 лв. 

2.Такса участие членове на РК-Благоевград – 25,00 лв./разликата се поема от РК на БЗС-

Благоевград/ 

3.За  студенти присъстващи на форума – без такса участие 

4. Такса онлайн излъчване – 50 лв.  

за он-лайн стриймин сайта: www.blagoevgrad.wstream.eu 

Първо се регистрирате ,след това плащате.При банков превод задължително трябва да се съдържат 

имената на подателя и ЛПК и номера на регистрацията, като в описанието да е записано 

изрично, че се заплаща за НФДМ гр.Банско 2022 год. он-лайн. 

Банковата сметка е :  

BG98BPBI79221044534102 – Юробанк  България АД      Получател: РК на БЗС-Благоевград 

 

5. Куверт гала вечеря – 60,00 лв. 

 

 

14.30 – 15.30 ч. „  Цялостна протетична рехабилитация на съзъбието”  

Лектор: Проф.Д-р Методи Абаджиев,дм 

 

 

15.30– 15.45 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

15,45-16,00Ч. 

 

 

 

 

 

16.00 – 17,30ч. 

 

 

 

 

20,00 – 24,00ч. 

 

 

 

 

 

 

 

09.10.2022 год. 

 

10,00-13,00ч. 

Гранд хотел 

Банско  

 

 

 Търговска презентация:Новият лазер на Атлантис с три 

дължини на вълната: синя-за хирургия, инфочервена-за 

ендодонтия и парадонтология, червена-за терапия и 

фотодинамична терапия 

 

Лектор. Инж.Николина Георгиева 

 

Имплангни системи S.I.N. EPIKUT&UNITITE  - нова дефиниция 

за ЕПИЧНО" 

Лектор Пламен Иванчовски 

 

„Спешни състояния в денталната медицина 
 

      Лектор:  Проф.д-р Павел Станимиров,дм 

 

Гала вечеря 

 

СЪПЪТСВАЩИ  СЪБИТИЯ 
 

 

Теоретично- практически курс: „Пародонт-актуални методи 

за лечение.Хронични възпалителни процеси: оптимизация с 

биологични и нано-биотехнологични продукти. Технология 

плазмо лифтинг/PRP /  NGF гингивал   гел” 

 

1.Отворено мероприятие - безплатно 

2.Участие в практическата част  с предварително записване –  

лектор Стоимен Терзийски    -   0894 801797 

 

   



 

 

Всички плащания са на следната банкова сметка: 

Банкова сметка: РК на БЗС - Благоевград 

БАНКА: ЮРОБАНК  БЪЛГАРИЯ  АД                  Гр.Благоевград 

IBAN: BG 98 BPBI 79 22 10 445 341 02              BIC: BPBIBGSF 

 

                  Хотелско настаняване - Гранд хотел Банско 

1. а/  Единично настаняване – 120 лв. с включена закуска; 

б/  Двойно настаняване – 65 лв. с включена закуска / на човек /; 

в/  Цената включва : ползване на SPA център от 2000 кв.м. /акватоничен басейн, детски 

басейн, шоков басейн, джакузи, инфрачервена сауна, арома сауна, солна сауна, парна баня, 

панорамна парна баня, хамам, ледено ведро, лакониум, релакс зона, фитнес – 250 кв.м./ 

 

г/ Oбяд на блок маса – 30 лв. на човек; 

 

Стаите са с: кабелна TV, мини бар, баня с душ кабина, телефон, сешоар. 

Гранд хотел Банско е отремонтиран и в момента разполага с ЛАУНДЖ БАР, където 

пушенето е неограничено.     Работно време от 10.00 до 02.00 часа. 

Настаняването става по реда на заявяването и заплащането.  

Телефон за връзка при проявен интерес от Ваша страна: 0888333860    

                                                        Д-р Георги Сойтариев 

Офис на РК Благоевград – 073/ 88 08 29 ; 0887 09 61 09 – Димитрина Калайджийска  

И-мейл – ssbblagoevgrad@abv.bg 

 

 

mailto:ssbblagoevgrad@abv.bg

