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Организационният комитет на XXXVIII-ми Kолоквиум „Физиката в опазването 

на човека и околната му среда” има удоволствието да Ви покани на ежегодния 
форум, посветен на ролята на физиката в опазването на здравето на човека и 
опазването на околната среда. Тази година „ФОЧОС“ ще мине под надслов "50 
години БДБФИ - история и бъдеще в услуга на здравеопазването". С този Колоквиум, 
БДБФИ има намерение да отбележи своя 50-годишен юбилей, както и да представи 
последните постижения в областта на медицинската физика и инженерството. 

БДБФИ Ви кани да представите Вашите последни изследвания в областта на: 
подобряване качеството на медицинските услуги, осигуряване на безопасността на 
медицинския персонал и пациентите, прилагането на нови методи в 
изследователската и клиничната дейност, научните постижения в областта на 
инженерството и медицинската физика при прилагане на йонизиращи и 
нейонизиращи лъчения, както и при опазване здравето на работещите и 
населението. 

БДБФИ планира на „ФОЧОС“ 2021 г. да има презентации, показващи историята 
на Сдружението и постиженията му в миналото. За целта, отправяме специална 
покана към тези, които са тясно свързани с тази история и могат да подготвят 
съобщения в това направление, с цел да почетем нашите учители и създатели! 

 
Очакваме Ви!!! 

 
Организационен комитет      Научен комитет 
на XXXVIII-ми Kолоквиум „ФОЧОС“ 2021:    на XXXVIII-ми Kолоквиум „ФОЧОС“ 2021: 
Мишел Израел – председател      Мишел Израел – председател 
Десислава Иванова – секретар      Кристина Близнакова 
Здравка Спасова        Магдалена Стоева 
Живко Близнаков        Тодорка Димитрова 
Магдалена Стоева        Любомир Трайков 
Тодорка Димитрова        Десислава Костова-Лефтерова 
Николай Муткуров 
Анна Загорска 
Любомир Трайков 
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„ФОЧОС“ 2019 г. 

 

Местоположение: ZOOM – платформа за онлайн комуникация (ще бъдете уведомени 
допълнително за начина на влизане и ползване). 

 
Такса за участие: Без такса! 

 
Важни дати: 
Краен срок за изпращане на резюмета на английски език*: 20 септември 2021 г. 
 
*всички презентации и дискусии ще бъдат водени на български език 

 
С удоволствие ви информираме, че резюметата от „ФОЧОС“ 2021 ще бъдат 
публикувани, в рамките на 1 месец, след края на „ФОЧОС“ 2021, в издание с ISBN 
код в електронен формат.  
 
 
Адрес за подаване на резюмета на английски език и заявки за получаване на 
сертификат за участие:  
fochos21@bsbpe.org 
 
 
Адреси за контакти и кореспонденция: 
Десислава Иванова 
Е mail: secretary@bsbpe.org 

Здравка Спасова 
E-mail: treasurer@bsbpe.org

 


