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

на тема: 
Обучение и практика по медицинска физика 

Хотел „Дивите петли“, м. Гьолечица 
14 – 16 октомври 2022 г. 

 
Организационният комитет на XXXIX-ти 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 влиянието ѝ 
върху опазването на околната среда. Тази година, „ФОЧОС“ ще мине под надслов 
"Обучение и практика по медицинска физика". С този Колоквиум, БДБФИ има 
намерение да представи съвременните насоки в областта на обучението по 
медицинска физика, както и последните постижения в областта на медицинската 
физика и инженерството. 

БДБФИ Ви кани да представите Вашите мнения по проблема на 
квалификацията на физиците и инженерите в различните области на медицината, 
както и 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. 

 
Очакваме Ви!!! 

 
 
Организационен комитет      Научен комитет 
на XXXIX-ти Kолоквиум „ФОЧОС“ 2022:    на XXXIX-ти Kолоквиум „ФОЧОС“ 2022: 
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 



ХХXIX-ти КОЛОКВИУМ 

"ФИЗИКАТА В ОПАЗВАНЕТО НА ЧОВЕКА И ОКОЛНАТА МУ СРЕДА" 

14 – 16 октомври 2022, м. Гьолечица 

 
Снимка: „ФОЧОС“ 2019 г. 

 

Местоположение: Хотел „Дивите петли“, м. Гьолечица. 

 
Такса за участие: Без такса! 

 
Важни дати: 
Срок за изпращане на заявки за участие: 5 септември 2022 г. 
Срок за изпращане на резюмета на български език: 5 септември 2022 г. 
 
 
Резюметата и пълните текстове от „ФОЧОС“ 2022 ще бъдат публикувани след края 
на Колоквиума, като ще бъдете уведомени допълнително в кое издание.  
 
 
Адрес за подаване на заявки и резюмета:  
fochos22@bsbpe.org 
 
 
Адреси за контакти и кореспонденция: 
Десислава Иванова 
Е mail: secretary@bsbpe.org 
 

Здравка Спасова 
E-mail: treasurer@bsbpe.org

 


