
     

 

 

СДРУЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ЗЪБОЛЕКАРИ 

София, ул. „Калоян” №6,  хотел „Рила”, офис 216 

тел. 0887483891, E-mail: abdentist@abv.bg  www.abdentist.com 

 

 

Уважаеми колеги,  

Управителният съвет на Сдружение на Българските Зъболекари (СБЗ) ви честити 

новата 2019 г. с пожелания да е здрава, мирна и още по-успешна за вас и вашите 

семейства! 

Имаме удоволствието да ви уведомим, че събитието „Св. Аполония“ – избор на 

„Зъболекар на годината 2018 г.“ ще се проведе на 09 февруари 2019 г. в гр. Враца, 

в Хотел Хемус. Националната конференция на СБЗ и изборът на зъболекар на 

годината  ще започнат в 9.30 ч. на 9 февруари. 

 

 ПРОГРАМА 

на конференцията на Сдружение на Българските Зъболекари“ (СБЗ) във връзка с 

честване на патронния празник на зъболекарите „Св. Аполония“, и за избор на 

„Зъболекар на 2018 година“,  09 февруари 2019 г. 

9.30-10 ч. – Регистрация на участниците; 
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10-10.15 – Откриване на събитието от д-р Анатолий Кънев, председател на СБЗ; 

10.30 – Обсъждане на промените в Закона за юридическите лица с нестопанска 

цел, и налагащите се във връзка с тях промени в Устава на СБЗ; 

11.00 – Научна сесия: Поради проявения от страна на съсловието голям интерес 

към лекторите, лекции ще изнесат д-р Венцислав Стоев и д-р Пламен Бързашки. 

Темите ще ви съобщим допълнително; 

12.00 ч. - Избор на „Зъболекар на 2018 година“; 

12.30  - Разни; 

13.00  - Почивка, обяд; 

14.00 – Културна програма, която (поради многото възможности, които предлага 

региона), ще уточним на място. 

20.00 – Официална приятелска вечеря в ресторанта на хотела. Кувертът за вечерята 

е 60 (шестдесет) лв., заплащането се извършва на място преди вечерята, на 

определен  член на УС на СБЗ. Молим да уведомите офис-мениджъра на СБЗ г-жа 

Дочка Димитрова за желанието си да участвате във вечерята, както и за 

направените от вас резервации за настаняване в хотела, на този адрес, или на тел. 

0887483891. Тази информация е важна за организаторите за добро планиране на 

събитието. Крайният срок за уведомяването ни е 29 януари. 

Настаняване,  преференциални цени за 9 февруари 2019 г. 

 

Хотел ‘‘Хемус‘‘, гр. Враца, пл. Христо Ботев №1 www.hotelhemus.com   

Полина Борисова, Йоана Икова, т. +359879531566   

Единична стая: 50.00 лв. (24 бр.) 

http://www.hotelhemus.com/


Двойна стандартна стая (42бр.)/ Спалня (4 бр.): 65.00 лв. 

Двойна стая лукс ( 7 бр.)/ Спалня (7бр.): 70.00 лв. 

Апартамент ( 1бр.): 110.00 лв. 

(Закуската се заплаща допълнително в размер на  5.00 лв. на човек на ден) 

 

Заповядайте да отбележим заедно това интересно събитие! Чакаме ви! 

Управителен съвет на СБЗ 


