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ПРОГРАМА 
ТРЕТИ НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ ПО ДЕНТАЛНА 

МЕДИЦИНА 
27 - 28.03.2020 г. гр.СЛИВЕН 

Хотел „НАЦИОНАЛ ПАЛАС“ 
 
 

27.03.2020 г. /петък/ - зала „Графити“ 
15.00 - 15.30 ч. - Регистрация 
15.30 - 16.30 ч. - Лекция – демонстрация,  
тема:Дигиталенотпечатък – същност, предимства и приложение, 
лектори: д-р ДобромираШопова, дм; д-р ПламенБързашки 
16.30 – 16.45 ч. - Кафе пауза 

16.45–18.00 ч. - Workshop- Работа с интраорални 3D скенери върху 
модели и фантомни глави. Опитайте! – Вход свободен за всички участници 
във Форума. 

 
28.03.2020 г. /събота/ - зала „Галерия“ 

9.00 – 9.30 ч. – Регистрация 
9.30 – 09.45 ч.– Официално откриване 

1. СЕСИЯ. 
09.45 – 11.15 ч.–„Бруксизъм – диагностика, терапевтичен подход и 
приложение на оклузални шини“, лектор: доц. д-р Тодор Узунов, дм, 
ФДМ – София 
11.15 – 11.30 ч. – Ротационни инструменти и нови продукти-ексклузивно 
от„Иванова 97 Дентал“ 

 



11.30 – 13.00 ч. –„Предракови заболявания на устната кухина. Орални 
лезии“, лектор: проф. д-р Павел Станимиров, дм, ФДМ – София 
13.00 – 14.00 ч.– Обяд 
 

2. СЕСИЯ 
14.00 – 15.30 ч. – „Влиянието на пародонталните заболявания върху 
диабета и преждевременното раждане – диагностика и терапевтичен 
протокол“, лектор: проф. д-р Анета Атанасовска, ФДМ – Скопие, 
Македония 
15.30 – 15.45 ч. – „Тенденции в лазерите за ежедневната дентална 
практика“,  лектор: инж.Николина Георгиева, Атлантис 
15.45 –16.30 ч. – „Препарационни граници за изцяло керамични 
коронки и мостови конструкции, изработени по CAD/CAM 
технологията“,  лектор: проф. д-р Ангелина Влахова, дм, ФДМ – Пловдив  
16.30 – 16.45 ч. –Olife – Продукт, от който всеки има нужда! „Дента свет“. 
16.45 – 18.15 ч. – Пародонтална хирургия в естетичната дентална 
медицина“,  лектор: д-р Венцеслав Станков, Пловдив  
 
20.00 ч.– Гала вечеря  
 
 

29.03.2020 г. /неделя/-зала „Графити“ 
10.00 – 10.45 ч. –„Термопластични протези: POLIAN IC, BRE FLEX 2, 
BIO DENTAPLAST. Кога и защо?“ Лектор: зъботехник Стоян Христов 
10.45 – 11.00 ч. – Търговска презентация 
11.00 - 14.00 ч. – Клиничен случай на живо– отдигиталното заснемане до 
поставянето на протезната конструкция. Онлайн излъчване в залата  
лектори: д-р Добромира Шопова, дм; д-р Пламен Бързашки 
място:СМТЛ Стани Дент, гр. Сливен, ул. Пейо Яворов №10 
модератори: д-р Йордан Господинов, зъботехник Стоян Христов 
 
Мероприятието е акредитирано към програмата на БЗС за ПМОЛДМ 
с 15 кредита. 
 

Такси участие във Форума:  
За лекари по дентална медицина от други колегии – 40 лв. 
За редовни членове на РК на БЗС – Сливен – 20 лв. 
За студенти – без такса правоучастие 
Уелкъм вечеря – 40 лв. 



Гала вечеря – 50 лв. зала „Галерия“ 

 
 
 

Краен срок за записване във форума - 20.03.2020 г. 
Такса правоучастие и вечеря се заплащат предварително на посочените адреси 
или по следната банкова сметка: 
РК на БЗС - Сливен 
IBAN: BG44UNCR76301078063559 
BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк-Сливен 
/При заплащане по банков път, като основание да се пише името на участника и 
участие в Национален Форум – Сливен/ 

За повече информация на следните адреси и телефони: 
 За Сливен: 
Д-р Иван Данчев – ул. „Дели Ради“ №53, 0887869643 
Д-р Красимира Пашова - ул. „Славянска“№ 9а (зад магазин „Д. Желязков“),  
0887916950       
Д-р Йордан Господинов- ул.“Пейо Яворов“№10  (срещу входа на ХЕИ)-0887317007        
Д-р Елеонора Монев – площад „В. Левски“ №7, ет. 2 (в сградата на кафе „Карамел“), 
0888793312 
За Нова Загора: 
Д-р Радомир Георгиев - ул. „Проф. Минко Балкански“ (бивша "Преславска") №49а, 
0887547176 
 
Има осигурени нощувки на преференциални цени до изчерпване на бройката в: 
Хотел „Национал Палас“-http://nationalpalace.bg/ 
Хотел  „Парк Централ“-http://hotel-park-central.bg/ 
Хотел „Тома“ 
 
 
 
 
                        УС на РК-Сливен си запазва правото на промени 
 
 


