
 

 

Уважаеми участници в VIII Фармацевтичен бизнес форум и 

Научнопрактическа конференция, 

За да се осигури безпроблемно протичане на хибридната конференция в платформата 

Cisco Webex, до 31.07.2022 г. всички доклади и постери трябва да бъдат изпратени под 

формата на презентации на следните е-мейли: 

Доклади: Доц. Калоян Георгиев, д.ф.н. – тел. 0898 343274; kalgeorgiev@hotmail.com 

Постери: Гл. ас. Надежда Хвърчанова, д.ф. – тел. 0888 766506; nhvarchanova@gmail.com 

 

 

Участник 

Такса за участие 

/Сума в лева, с ДДС/ 

Ранна регистрация  

до 31.07.2022 г. 

Късна регистрация 

20.10.2022 г. 

Студент Без такса 

Докторант 35 лв. 50 лв. 

Преподавател 35 лв. 50 лв. 

Слушател* 35 лв. 50 лв. 

*Mагистър-фармацевти, пом.-фармацевти, медицински специалисти и др., които не 

са преподаватели, докторанти и студенти. 

 

УКАЗАНИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ПРЕЗЕНТАЦИИТЕ: 

Устните доклади и постерните презентации трябва да се приготвят под формата на 

PowerPoint презентация, като се спазят следните изисквания: 

1. Доклади: Максималната продължителност на устното представяне е 10 минути! 

 

2. Постери: Максималната продължителност на устното представяне е 4 минути! 

Постерът трябва да съдържа не повече от 4 слайда, със следната информация:  

o Заглавие, автори и увод;  

o Материали и методи;  

o Резултати;  

o Изводи. 

 

При подаване на презентациите, в името на всеки файл трябва да присъстват двете имена 

на презентиращия автор. 
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Всяка сесия ще бъде ръководена от модератори както е посочено в програмата на 

конференцията. Презентациите ще бъдат качвани в платформата от модераторите в 

посочената сесия независимо дали участието е присъствено или дистанционно.  

След всяка презентация (доклад или постер) е предвидено време за въпроси от 

аудиторията, които могат да бъдат зададени директно, с помощта на микрофон или чрез 

чата на платформата. 

 

 

Важно!!! 

Всички доклади и постери ще бъдат оценявани от Научно жури, като авторите на най-

добрите студентски и докторантски презентации (доклад/постер) ще бъдат наградени.  

Следете подаването на актуалната програма на научните сесии. В нея предстои да 

намерите информация относно реда на Вашето участие.  

  

 

АКТУАЛНА ПРОГРАМА С РЕДА НА ПРЕДСТАВЯНЕ НА 

ДОКЛАДИТЕ/ПОСТЕРИТЕ ПРЕДСТОИ ДА БЪДЕ ПОМЕСТЕНА ТУК!!! 

 


