
ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ: тел.: 0895767800 — e-mail: office.addb@gmail.com — www.deabg.eu  

ПЛОВДИВСКИ ПАНАИР 

КОНГРЕСЕН ЦЕНТЪР

21-22.10.2016 г.

МЕЖДУНАРОДЕН СИМПОЗИУМ 

ДЕНТАЛНИ
ЕВРОПЕЙСКИ 
АСПЕКТИ

основна програма
21.10.2016 г. ЗАЛА „България“, Конгресен център   

08:00 - 09:00 ч. РЕГИСТРАЦИЯ
09:00 - 11:00 ч. “Сигурност и предвидими резултати в съвременната ендодонтия“

 Лектор: д-р Патрик Султан, Франция

11:00 - 12:00 ч. „Как да работим ергономично“

 Лектор: д-р Милен Димитров

12:00 - 13:00 ч. „Стратегически тайни в мениджмънта на денталната практика“ 

 Лектор: Людмил Рангелов

13:00 - 14:00 ч. ОБЕДНА ПОЧИВКА

14:00 - 15:00 ч. „Съвременен подход при решаване на комплексни случай свързани с повишен риск“

 Лектор: д-р Георги Манев    

15:00 - 16:00 ч. „CHOUKROUN PRF вече в България. Една от най-добрите биологични терапии в 

имплантологията, пародонтологията и оралната хирургия. Нови протоколи за 

по-добро и бързо възстановяване на твърди и меки тъкани. Биологични и 

фармакологични фактори за успех в имплантологията“

 Лектор: д-р Чавдар Ботев, хематолог

16:00 - 18:00 ч. "Сравнително изследване на триизмерна костна регенерация посредством 

E-PTFE мембрани или титанова мрежа, едноетапно с поставяне на конични 

имплантати с променлива двойна стъпка." 

 Лектор: д-р Алесандро Куки, Италия

22.10.2016 г. ЗАЛА „България“, Конгресен център   

09:00 - 10:00 ч. „Трудно ли е да разберем оклузията? Липсващото звено, или как да постигнем 

функционалност в общата практика!“ 

 Лектор: д-р Станка Пеева

10:00 - 11:00 ч. „Частично и тотално ставно протезиране с продукти на италианската фирма 

Rhein83”

 Лектор: Мишел Мишев

11:00 - 13:00 ч. ”Фиброподсилени биомиметични постериорни възстановявания: насоки за 

директни и индиректни адхезивни възстановявания.“

 Лектор: д-р Марк Фратер, Унгария

съпътстваща програма
21.10.2016 г. Зала „Пресклуб“, Конгресен център   

12:00 - 14:00 ч.  УЪРКШОП: “Сигурност и предвидими резултати в съвременната ендодонтия“

 Лектор: д-р Венцислав Стоев

22.10.2016 г. ЗАЛА „България“, Конгресен център   

13:00 - 15:00 ч. ДЕМОНСТРАЦИЯ: ”Фиброподсилени биомиметични постериорни 

възстановявания: насоки за директни и индиректни адхезивни 

възстановявания.“

 Демонстратор: д-р Марк Фратер, Унгария

РЕГИСТРАЦИЯ  
Попълването на онлайн регистрация на адрес: www.deabg.eu 

e задължително. Попълването на формата ще ви отнеме не 

повече от 2 минути и ще ви гарантира безпроблемно 

присъствие на събитието. 

УЧАСТИЕ В УЪРКШОП  
Местата за уъркшоп са ограничени. Заявяването на интерес 

става след регистрация на www.deabg.eu. За записан се 

счита единствено този, който е получил писмено потвърждение 

от страна на организаторите. Записването е възможно до 

изчерпване на местата. Организаторът не носи отговорност 

в случай, че не може да осигури достъп до събитието поради 

изчерпване на местата.

ГАЛА ВЕЧЕР  
Ще се състои от 20 часа на 21.10.2016 г. в най-популярния 

пловдивски клуб „Галакси“ на бул. Освобождение. 

Специален гост на събитието, със свой бутиков концерт, 

ще бъде един от най-известните български изпълнители - 

Любо Киров. В невероятна обстановка ще можете да се 

насладите на специалната шоу програма и да се забавлявате 

със специалните изненади, подготвени от организаторите. 

Всеки заплатил такса участие има право да присъства. 

Цената на допълнителен куверт за един човек - 45 лв.

Тя може да бъде заплатена по банка или в брой, като 

основанието е „куверт“. Изписването на имената на записания 

допълнително човек е задължително, защото достъпът 

до събитието ще бъде поименен и няма да бъдат допускани 

лица извън списъка.

Заплащането на такса участие дава възможност 
за достъп до двата симпозиумни дни и до

демонстрациите в зала „България“ на 21 и 22.10.2016 г. 
Всеки регистриран участник получава възможността

да бъде специален гост на гала-вечерта, която 
ще се състои от 20 часа на 21.10.2016 г.

НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ: 
1. Заплащане в брой: в офисите на фирмите 

членове на АДДБ и партньорите ни.

2. C банков превод, по сметка на АДДБ:
Уникредит Булбанк, SWIFT: UNCRBGSF

IBAN: BG63UNCR70001501645072

ВАЖНО! Коректното изписване на трите ви имена и 
основание „такса симпозиум“, ще улеснят максимално 
регистрацията ви.
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АСТИ
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.

176176         лв. 
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от 1.10. до 20.10.2016 г.
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21.10.2016 г. ЗАЛА „България“, Конгресен център   

08:00 - 09:00 ч. РЕГИСТРАЦИЯ
09:00 - 11:00 ч. “Сигурност и предвидими резултати в съвременната ендодонтия“

 Лектор: д-р Патрик Султан, Франция

11:00 - 12:00 ч. „Как да работим ергономично“

 Лектор: д-р Милен Димитров
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риск“

 Лектор: д-р Георги Манев    

15:00 - 16:00 ч. „CHOUKROUN PRF вече в България. Една от най-дорите биологични теарпии в 

имплантологията, пародонтологията и оралната хирургия. Нови протоколи за 

по-добро и бързо възстановяване на твърди и меки тъкани. Биологични и 

фармакологични фактори за успех в имплантологията“

 Лектор: д-р Чавдар Ботев, хематолог

16:00 - 18:00 ч. "Сравнително изследване на триизмерна костна регенерация посредством 

E-PTFE мембрани или титанова мрежа, едноетапно с поставяне на конични 

имплантати с променлива двойна стъпка." 

 Лектор: д-р Алесандро Куки, Италия

22.10.2016 г. ЗАЛА „България“, Конгресен център   

09:00 - 10:00 ч. „Трудно ли е да разберем оклузията? Липсващото звено, или как да постигнем 

функционалност в общата практика!“ 

 Лектор: д-р Станка Пеева

10:00 - 11:00 ч. „Частично и тотално ставно протезиране с продукти на италианската 

фирма Rhein83”

 Лектор: Мишел Мишев

11:00 - 13:00 ч. ”Фиброподсилени биомиметични постериорни възстановявания: насоки за 

директни и индиректни адхезивни възстановявания.“

 Лектор: д-р Марк Фратер, Унгария

съпътстваща програма
21.10.2016 г. Зала „Пресклуб“, Конгресен център   

12:00 - 14:00 ч.  УЪРКШОП: “Сигурност и предвидими резултати в съвременната 

ендодонтия“

 Лектор:д-р Патрик Султан, Франция

22.10.2016 г. ЗАЛА „България“, Конгресен център   

13:00 - 15:00 ч. ДЕМОНСТРАЦИЯ: ”Фиброподсилени биомиметични постериорни 

възстановявания: насоки за директни и индиректни адхезивни 

възстановявания.“

 Демонстратор: д-р Марк Фратер, Унгария

РЕГИСТРАЦИЯ
Попълването на онлайн регистрация на адрес: www.deabg.eu 

e задължително. Попълването на формата ще ви отнеме не 
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счита единствено този, който е получил писменно 

потвърждение от страна на организаторите. Записването е 

възможно до изчерпване на местата. Организаторът не носи 

отговорност в случай, че не може да осигури достъп до 

събитието поради изчерпване на местата.

ГАЛА ВЕЧЕР
ще се състои от 20 часа на 21.10.2016 г. в най-популярния 

пловдивски клуб „Галакси“ на бул. Освобождение. 

Специален гост на събитието, със свой бутиков концерт, 

ще бъде един от най-известните български изпълнители - 
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Тя може да бъде заплатена по банка или в брой, като 

основанието е „куверт“. Изписването на имената на записания 

допълнително човек е задължително, защото достъпът 

до събитието ще бъде поименен и няма да бъдат допускани 

лица извън списъка.

Заплащането на такса участие дава възможнаст 
за достъп до двата симпозиумни дни и до

демонстрациите в зала „България“ на 21 и 22.10.2016 г. 
Всеки регистриран участник получава възможността

да бъде специален гост на гала-вечерта, която 
ще се състои от 20 часа на 21.10.2016 г.
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ВАЖНО! Коректното изписване на трите ви имена и 
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ПЛОВДИВСКИ ПАНАИР 

КОНГРЕСЕН ЦЕНТЪР

21-22.10.2016 г.

МЕЖДУНАРОДЕН СИМПОЗИУМ 

ДЕНТАЛНИ
ЕВРОПЕЙСКИ 
АСПЕКТИ

21.10.2016 г.  
ЗАЛА „България“, Конгресен център

08:00 - 09:00 ч. РЕГИСТРАЦИЯ
09:00 - 11:00 ч. “Сигурност и предвидими резултати в 

съвременната ендодонтия“

 Лектор: д-р Патрик Султан, Франция

11:00 - 12:00 ч. „Как да работим ергономично“

 Лектор: д-р Милен Димитров

12:00 - 13:00 ч. „Стратегически тайни в мениджмънта на 

денталната практика“ 

 Лектор: Людмил Рангелов

13:00 - 14:00 ч. ОБЕДНА ПОЧИВКА

14:00 - 15:00 ч. „Съвременен подход при решаване на 

комплексни случай свързани с повишен риск“

 Лектор: д-р Георги Манев    

15:00 - 16:00 ч. „CHOUKROUN PRF вече в България. 

Една от най-дорите биологични теарпии в 

имплантологията, пародонтологията и оралната 

хирургия. Нови протоколи за по-добро и бързо 

възстановяване на твърди и меки тъкани. 

Биологични и фармакологични фактори за успех 

в имплантологията“

 Лектор: д-р Чавдар Ботев, хематолог

16:00 - 18:00 ч. "Сравнително изследване на триизмерна костна 

регенерация посредством E-PTFE мембрани или 

титанова мрежа, едноетапно с поставяне на 

конични имплантати с променлива двойна стъпка." 

 Лектор: д-р Алесандро Куки, Италия

22.10.2016 г.  
ЗАЛА „България“, Конгресен център

09:00 - 10:00 ч. „Трудно ли е да разберем оклузията? 

Липсващото звено, или как да постигнем 

функционалност в общата практика!“ 

 Лектор: д-р Станка Пеева

10:00 - 11:00 ч. „Частично и тотално ставно протезиране с 

продукти на италианската фирма Rhein83”

 Лектор: Мишел Мишев

11:00 - 13:00 ч. ”Фиброподсилени биомиметични постериорни 

възстановявания: насоки за директни и 

индиректни адхезивни възстановявания.“

 Лектор: д-р Марк Фратер, Унгария

21.10.2016 г.  
Зала „Пресклуб“, Конгресен център

12:00 - 14:00 ч.  УЪРКШОП: “Сигурност и предвидими резултати 

в съвременната ендодонтия“

 Лектор:д-р Патрик Султан, Франция

22.10.2016 г.  
Зала „Пресклуб“, Конгресен център

10:00 - 12:00 ч. УЪРКШОП: „Триизмерно регенериране на кост чрез 

подсилена с титан d-PTFE мембрана или титанова 

мрежа в комбинация с конусовидни импланти с двойна, 

променлива резба. ”

 Лектор: д-р Алесандро Куки, Италия

ЗАЛА „България“, Конгресен център

13:00 - 15:00 ч. ДЕМОНСТРАЦИЯ: ”Фиброподсилени биомиметични 

постериорни възстановявания: насоки за директни и 

индиректни адхезивни възстановявания.“

 Демонстратор: д-р Марк Фратер, Унгария

РЕГИСТРАЦИЯ
Попълването на онлайн регистрация на адрес: www.deabg.eu e 
задължително. Попълването на формата ще ви отнеме не повече от 2 
минути и ще ви гарантира безпроблемно присъствие на събитието. При 
въпроси свързани с регистрацията, моля свържете се на тел.: 0895767800

УЧАСТИЕ В УЪРКШОП
Местата за уъркшоп са ограничени. Заявяването на интерес става след 
регистрация на www.deabg.eu. За записан се счита единствено този, 
който е получил писменно потвърждение от страна на организаторите. 
Записването е възможно до изчерпване на местата. Организаторът не 
носи отговорност в случай, че не може да осигури достъп до събитието 
поради изчерпване на местата.

ГАЛА ВЕЧЕР
Гала вечерта на събитието ще се състои от 20 часа на 21.10.2016 г. 
в най-популярния пловдивски клуб „Галакси“ на бул. Освобождение. 
Специален гост на събитието, със свой бутиков концерт, ще бъде 
един от най-известните български изпълнители - Любо Киров. 
В невероятна обстановка ще можете да се насладите на специалната 
шоу програма и да се забавлявяте със специалните изненади, 
подготвени от организаторите.

Всеки заплатил такса участие има право да присъства. 
Цената на допълнителен куверт за един човек - 45 лв.
Тя може да бъде заплатена по банка или в брой, като основанието е 
„куверт“. Изписването на имената на записания допълнително човек е 
задължително, защото достъпът до събитието ще бъде поименен и 
няма да бъдат  допускани лица извън списъка.

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ: 

тел.: 0895767800  ––  e-mail: office.addb@gmail.com
www.deabg.eu 

основна програма съпътстваща програмаот 1.10.2016 г.
до 20.10.2016 г.176176 лв. 
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ПЛОВДИВСКИ ПАНАИР 

КОНГРЕСЕН ЦЕНТЪР

21-22.10.2016 г.

МЕЖДУНАРОДЕН СИМПОЗИУМ 

ДЕНТАЛНИ
ЕВРОПЕЙСКИ 
АСПЕКТИ

Заплащането на такса участие дава 
възможнаст за достъп до двата 
симпозиумни дни и до демонстрациите 
в зала „България“ на 21 и 22.10.2016 г. 
Всеки регистриран участник получава 
възможността да бъде специален гост 
на гала – вечерта на Симпозиума, която 
ще се състои от 20 часа на 21.10. 2016 г.

НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ:

1. Заплащане в брой: 
в офисите на фирмите членове на АДДБ 
и партньортие ни

2. C банков превод, по сметка на АДДБ:
Уникредит Булбанк, 
SWIFT: UNCRBGSF
IBAN: BG63UNCR70001501645072

ВАЖНО! Коректното изписване на трите 
ви имена и основание „такса симпозиум“, 
ще улеснят максимално регистрацията ви.

от 1.10.2016 г.
до 20.10.2016 г.176176 лв. 

156156         лв. 
ТАКСА УЧ

АСТИ
Е:  

за з
аплат

илите 

такса
та 

до 30.09.2016 г.



ПЛОВДИВСКИ ПАНАИР 

КОНГРЕСЕН ЦЕНТЪР

21-22.10.2016 г.

МЕЖДУНАРОДЕН СИМПОЗИУМ 

ДЕНТАЛНИ
ЕВРОПЕЙСКИ 
АСПЕКТИ

Заплащането на такса участие дава 
възможнаст за достъп до двата 
симпозиумни дни и до демонстрациите 
в зала „България“ на 21 и 22.10.2016 г. 
Всеки регистриран участник получава 
възможността да бъде специален гост 
на гала – вечерта на Симпозиума, която 
ще се състои от 20 часа на 21.10. 2016 г.

НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ:

1. Заплащане в брой: 
в офисите на фирмите членове на АДДБ 
и партньортие ни

2. C банков превод, по сметка на АДДБ:
Уникредит Булбанк, 
SWIFT: UNCRBGSF
IBAN: BG63UNCR70001501645072

ВАЖНО! Коректното изписване на трите 
ви имена и основание „такса симпозиум“, 
ще улеснят максимално регистрацията ви.

от 1.10.2016 г.
до 20.10.2016 г.176176 лв. 

156156         лв. 
ТАКСА УЧ

АСТИ
Е:  

за з
аплат

илите 

такса
та 

до 30.09.2016 г.

РЕГИСТРАЦИЯ
Попълването на онлайн регистрация на адрес: www.deabg.eu e задължително. 

Попълването на формата ще ви отнеме не повече от 2 минути и ще ви гарантира 
безпроблемно присъствие на събитието. При въпроси свързани с регистрацията, 

моля свържете се на тел.: 0895767800

УЧАСТИЕ В УЪРКШОП
Местата за уъркшоп са ограничени. Заявяването на интерес става след регистрация 

на www.deabg.eu. За записан се счита единствено този, който е получил писменно 
потвърждение от страна на организаторите. Записването е възможно до изчерпване на 

местата. Организаторът не носи отговорност в случай, че не може да осигури достъп до 
събитието поради изчерпване на местата.

ГАЛА ВЕЧЕР
Гала вечерта на събитието ще се състои от 20 часа на 21.10.2016 г. в най-популярния 

пловдивски клуб „Галакси“ с aдрес: Пловдив, бул. Освобождение. 
Специален гост на събитието, със свой бутиков концерт, ще бъде един от най-известните 
български изпълнители - Любо Киров. В невероятна обстановка ще можете да се насладите 

на специалната шоу програма и да се забавлявяте със специалните изненади, подготвени от 
организаторите.

Всеки заплатил такса участие за Симпозиума има право да присъства. 

Цената на допълнителен куверт за един човек - 45 лв.
Тя може да бъде заплатена по банка или в брой, като основанието е „куверт“. Изписването на 

имената на записания допълнително човек е задължително, защото достъпът до събитието ще 
бъде поименен и няма да бъдат  допускани лица извън списъка.

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ: 

тел.: 0895767800  ––  e-mail: office.addb@gmail.com  ––  www.deabg.eu 



21.10.2016 г.  
ЗАЛА „България“, Конгресен център

08:00 - 09:00 ч. РЕГИСТРАЦИЯ
09:00 - 11:00 ч. “Сигурност и предвидими резултати в 

съвременната ендодонтия“

 Лектор: д-р Патрик Султан, Франция

11:00 - 12:00 ч. „Как да работим ергономично“

 Лектор: д-р Милен Димитров

12:00 - 13:00 ч. „Стратегически тайни в мениджмънта на 

денталната практика“ 

 Лектор: Людмил Рангелов

13:00 - 14:00 ч. ОБЕДНА ПОЧИВКА

14:00 - 15:00 ч. „Съвременен подход при решаване на 

комплексни случай свързани с повишен риск“

 Лектор: д-р Георги Манев    

15:00 - 16:00 ч. „CHOUKROUN PRF вече в България. 

Една от най-дорите биологични теарпии в 

имплантологията, пародонтологията и оралната 

хирургия. Нови протоколи за по-добро и бързо 

възстановяване на твърди и меки тъкани. 

Биологични и фармакологични фактори за успех 

в имплантологията“

 Лектор: д-р Чавдар Ботев, хематолог

16:00 - 18:00 ч. "Сравнително изследване на триизмерна костна 

регенерация посредством E-PTFE мембрани или 

титанова мрежа, едноетапно с поставяне на 

конични имплантати с променлива двойна стъпка." 

 Лектор: д-р Алесандро Куки, Италия

22.10.2016 г.   
ЗАЛА „България“, Конгресен център

09:00 - 10:00 ч. „Трудно ли е да разберем оклузията? 

Липсващото звено, или как да постигнем 

функционалност в общата практика!“ 

 Лектор: д-р Станка Пеева

10:00 - 11:00 ч. „Частично и тотално ставно протезиране с 

продукти на италианската фирма Rhein83”

 Лектор: Мишел Мишев

11:00 - 13:00 ч. ”Фиброподсилени биомиметични постериорни 

възстановявания: насоки за директни и 

индиректни адхезивни възстановявания.“

 Лектор: д-р Марк Фратер, Унгария

основна 
програма

съпътстваща 
програма
21.10.2016 г.  
Зала „Пресклуб“, Конгресен център

12:00 - 14:00 ч.  УЪРКШОП: 
 “Сигурност и предвидими резултати 

в съвременната ендодонтия“

 Лектор:д-р Патрик Султан, Франция

22.10.2016 г.   
Зала „Пресклуб“, Конгресен център

10:00 - 12:00 ч. УЪРКШОП: 
 „Триизмерно регенериране на кост чрез 

подсилена с титан d-PTFE мембрана или 

титанова мрежа в комбинация с конусовидни 

импланти с двойна, променлива резба. ”

 Лектор: д-р Алесандро Куки, Италия

ЗАЛА „България“, Конгресен център

13:00 - 15:00 ч. ДЕМОНСТРАЦИЯ:
 ”Фиброподсилени биомиметични постериорни 

възстановявания: насоки за директни и 

индиректни адхезивни възстановявания.“

 Демонстратор: д-р Марк Фратер, Унгария


