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ФОНДАЦИЯ РЬОНТГЕН 

 
 

ХХXVI--ти КОЛОКВИУМ 
"ФИЗИКАТА В ОПАЗВАНЕТО НА ЧОВЕКА И ОКОЛНАТА МУ СРЕДА - 

ФОЧОС" 

на тема: 
 Нови технологии при детекторите 

 Професионална реализация на специалистите 
в областта на биомедицинската физика и инженерство 

 Защита на персонала и пациента при диагностика  
и лечение с йонизиращи и нейонизиращи лъчения 

 Медицински приложения на тримерното принтиране 

 
ГЬОЛЕЧИЦА, РИЛА 

29 юни – 1 юли 2018 г. 
 

 
Организационният комитет на XXXVI-ти колоквиум „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 влиянието й 
върху опазването на околната среда. През тази година темите са посветени на 
новите технологии при детекторите, реализацията на специалистите в нашата 
област, защитата на персонала и пациента, и на медициснките приложения на 
новата технология тримерно принтиране. Гвоздеят на програмата ще бъде 
посрещането на “July morning” от всички, които се чувстват млади по дух. 

 
Очакваме Ви!!! 

 
Организационен комитет на XXXVI-ти колоквиум ФОЧОС 2018: 

Симона Аврамова-Чолакова – председател 
Анна Загорска 
Десислава Костова-Лефтерова 
Валентин Ганчев 
Мишел Израел 
Михаела Иванова 
Живко Близнаков 
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Местоположение: 

Местността Гъолечица (1550 м) се 
намира на около 90 км от гр. София и на 
30 километра от гр. Самоков, в 
живописна местност, намираща се на 15 
км от местността Мальовица, скътана в 
подножието на връх Мальовица (2729 м). 
 
 
Настаняване: 

Колоквиумът ще се проведе в хотел 
„Дивите петли” – местност Гьолечица.  
Настаняване с пълен пансион в двойна, 
тройна стая или апартамент – 45 лв. на човек за нощувка. 
Настаняване с пълен пансион в самостоятелна стая - 55 лв. на човек за нощувка. 
Деца до 5 годишна възраст се настаняват безплатно. При желание може да се поръча 
храна в ресторанта. 
Деца от 5 до 16 години се настаняват срещу 30 лв. на нощувка с пълен пансион. 
Плащане на място. Хотелът издава фактури за настаняването. 
Организационният комитет не поема отговорност за настаняването на лица, 
които не са изпратили попълнена заявка за участие в срок! 
 
Такса за участие: 

За редовно отчетени членове на Българско дружество по биомедицинска физика  
и инженерство за 2017 и 2018 г. -  20 лева. 
За гости - 40 лева. 
За студенти и пенсионери – без такса. 
 
Начини на плащане: 

- на място в брой или по банков път. 
Фактура се издава само при плащане по банков път. Основание за плащане - 
ФОЧОС2018. Сметката на Сдружение Българско дружество по биомедицинска физика и 
инженерство в ОББ е: 
 
IBAN № BG 35 UBBS 8002 1026 6928 30 
BIC код UBBS BGSF 
Обединена Българска Банка 
 
 
Важни дати: 
Краен срок за изпращане на разширени резюмета: 27 май 2018 г. 
Краен срок за подаване на заявка за участие: 4 юни 2018 г. 
 
При наличие на достатъчно материали, разширените резюмета ще бъдат 
публикувани в сборник с ISBN номер. 
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Адрес за подаване на заявки за участие:  
fochos18ac@bsbpe.org 
 
Адрес за изпращане на разширени резюмета: 
fochos18abs@bsbpe.org 
 
 
 
Адреси за контакти и кореспонденция: 
 
Анна Загорска 
GSM: +359 895 584 051 
Е mail: secretary@bsbpe.org 

 
Десислава Костова-Лефтерова 
GSM: +359 877 571 418 
E-mail: treasurer@bsbpe.org 
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