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 ДО 

 ЧЛЕНОВЕТЕ НА БДЕ 

 

 

 

Уважаеми Колеги, 

 

Вие изразихте желанието си да участвате в годишното събитие по 

ендокринология 08-10 октомври 2020 г, хотел Рила – Боровец и около 480 вече 

сте записаните. 

Наличната епидемична обстановка в България и в целия свят е много сложна и 

непредвидима. Упорито се говори за нова вълна от новозаразени болни и 

нарастване на случаите през октомври и следващите зимни месеци. Чака се 

ефикасно лечение и създаване на ваксина. Тези неясноти и поддържания от 

месец висок брой новозаболели българи, нарастването на броя болни с Ковид в 

болница, непрекъснатото увеличаващият се брой отделения за Ковид-болни, 

пораждат много висок риск за успешно провеждане на каквото и да било масово 

събитие. 

БДЕ има регистрирани около 480 лекари и около 100 фирмени представители, а 

струпването на такава голяма маса лица независимо от специално взетите 

епидемиологични мерки, крие много рискове. 

• Зала – 1/2 капацитет т.е. вместо 700 – 350 стола с билет с обозначен ред 

и номер стол (получен при регистрацията) 

• Ресторанти – няколко ресторанта с ½ капацитет, картонче с името на 

ресторанта (получен при регистрацията) 

• Изолиране на храната зад преграда и сервиране на храната от келнери с 

маски и ръкавици за закуска и обед 

• Хотел – до момента заявени 200 единични стаи и продължават заявките 

• Изложбени зали – 3 броя с предварително определен брой посетители и 

изчакване пред входа им 

• Кафе-паузи – 8 точви (две навън) 

• Дезинфектанти, маски, мерене на температура 
 

Ръководството на БДЕ обсъди и взе единодушно решение да ОТЛОЖИ 

провеждането на годишното събитие на Сдружението, както и на Отчетно-

изборното събрание за следващата година. 

Получих разбиране от страна на фармацевтичните фирми, което се надявам да 

получа и от всички Вас. Нека сега да надделее разумът. 

 

До скоро и бъдете здрави, 

 

Проф. Анна-Мария Борисова, дмн 

Председател на БДЕ 
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