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Регламент 

ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ТАКСА УЧАСТИЕ В НАЦИОНАЛНИ И 

МЕЖДУНАРОДНИ НАУЧНИ ФОРУМИ НА СТУДЕНТИ СЛЕД 4-ТИ 

КУРС И МЛАДИ ЛЕКАРИ ДО 35 ГОДИНИ                           

(СПЕЦИАЛИЗАНТИ И ДОКТОРАНТИ) 

 

I. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В СЕЛЕКЦИЯТА ИМАТ: 

1. За млади лекари до 35 години 

2. Специализанти до 35 години, които не са завършили своята 

специлизация. 

3. Докторанти (редовни или на самостоятелна подготовка), които имат 

договор за обучение и не са отчислени към датата на подаване на 

заявлението. 

4. Участници във финансирани от БЛС научно-изследователски 

проекти, които имат договор за финансиране към датата на 

подаването на заявлението. Разходът трябва да е предвиден във 

финансовия план на проекта, утвърден от Председателя на БЛС 

 

II. ВИД НА ФИНАНСИРАНИТЕ РАЗХОДИ 

 

БЛС финансира еднократно в рамките на акадeмична година (считано 

от 15 Октомври на едната до 15 Октомври на следващата календарна 

година) такса участие с устна презентация до 500 евро на лице в чужбина 

и до 500 лева в страната. За участие с постер до 200 евро в чужбина и до 

200 лева в страната. В случай на надхвърляне на посочение размер на 

таксата - лицата сами доплащат разликата. За кандидатстване за 

финансиране на участието се представят заявление, уверение за прието 

участие от организационния комитет на научни форум, регистрационна 

форма, фактура/проформа фактура, банкови данни за превода на сумата и 

копие на програмата. 

 

III. КРИТЕРИИ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ФИНАНСИРАНЕТО 

Кандидатурите на всички участници се представят на комисия, 

назначена от Председателя на БЛС, която на текущи заседания разглежда 

всички подадени кандидатури в рамките на един месец от датата на 
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заявлението за кандидатстване. Комисията съставя Протокол, който се 

докладва на УС на БЛС от Председателя на комисията. Акредитационния 

съвет изготвя регистър на финансираните лекари. Всеки кандидат се 

уведомява писмено от Председателя на Акредитационния съвет в рамките 

на 5 работни дни от датата на решението на комисията. 

 Всички кандидати за финансиране трябва да имат предвид 

посочените срокове. Заявлението трябва да се входира с дата не по-

малко от един месец преди необходимото заплащане на такса 

участие и реализиране на командировката. 

 Кандидатите се селектират на база вид участие, научна стойност на 

участието и личния принос. 

 Не се финансират участия в научен форум под формата на 

"виртуално участие по Интернет" и "непресъствено представяне на 

постер". 

 При участие в един форум с няколко устни презентации/постери, в 

които има дублиране на членове на авторските колективи, такса 

участие се поема само за един от тях, който да ги представи, като 

предимство имат устните презентации. 

 Финансира се само едно участие на научен форум с устна 

презентация или постер, изготвени на базата на един и същи 

изследователски материал. 

 

 

IV. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ФИНАНСИРАНИТЕ 

УЧАСТНИЦИ 

1. Материалът, който ще бъде представян задължително трябва да 

отговаря на следните критерии: 

 Да бъде изрично упоменато: "Изследването/проучването е 

финансирано от БЛС" за участниците, кандидатстващи по 

линия на проект финансиран от БЛС. 

 Да бъде положително одобрен за участие във форума - 

потвърждението от организаторите на събитието се представя 

при кандидатстването за финансиране на участието 

2. Участниците трябва: 

 В едноседмичен срок след осъществяване на командировката 

да представят в отдел "Счетоводство" на БЛС всички 
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изискуеми касови и/или банкови документи за доказване на 

разхода. 

 В двуседмичен срок от посещението на форума да представят в 

Акредитционния съвет на БЛС доклад за извършената дейност 

с приложено ксерокопие на програмата и сертификат, 

документиращ тяхното участие в него, заедно с оригинална 

фактура на името на БЛС и участника. 

 Таксата се заплаща единствено от БЛС по банков път, преди 

посещението на форума, при представяне на изброените 

документи в т. II. 

 

3. При заплатена от БЛС сума и неучастие на кандидата във форума 

или не представяне на всички отчетни документи по т. IV, 2, 

преведените средства се изискват от лицето, включително с таксите 

за банково обслужване. 

 

 

 Председател на БЛС                                                                                                          

/Д-р Иван Маджаров/:            

 

 

 

 


