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Условия за участие: 

Право на участие имат лекари или студенти по дентална медицина, практикуващи в 

България. 

Участниците трябва да постват цялата информация на Facebook страницата Endo 

Bg, където след преглед, без корекции случаите ще бъдат добавяни. В последствие 

случаите ще бъдат споделяни и във Facebook групата Oral Academy Endo. 

Оценяването на работата се базира на критерии, които ще бъдат публикувани съвсем 

скоро. 

Случаите трябва да са собствени и да не са били поствани в други сайтове или 

Facebook групи. 

Участниците могат да публикуват повече от един случай, но не могат да бъдат 

класирани за повече от една награда. Участникът  трябва да посочи ако е студент или 

новозавършил в последната година и в коя категория участва(т.е. за основното 

класиране или за студентската награда). 

Ендо ООД не се намесва в работата на предварително избрания арбитър. Последният, 

от своя страна трябва да обоснове оценката си въз основа на заложените критерии и в 

коментари към случая да добави попълнен формуляр за оценка. Вследствие на 

последното, в края на конкурса се селектират три случая и се награждават 

участниците. 

Ендо ООД чрез свързаните си лица д-р  Борислав Цаневски и д-р Милко Петков 

запазва правото си да избере и награди „прохождащ ендодонтист“ на база субективни 

критерии. Това е награда за студенти по дентална медицина и новозавършили в 

последната година такива.  

Ендо ООД предоствя възможността за публикуване на клинични ендодонтски случаи 

на стената на страницата Endo Bg за времетраенето на конкурса и няма за цел да 

измества ролята на други групи с подобно предназначение. 

Всички случаи ще бъдат оценявани. Дори такива, представящи само преоперативна и 

постоперативна рентгенова снимка имат шанс за награда, ако конкуренцията е слаба. 

Допълнителна информация е от полза и ще бъде оценявана, както е описано в 

критерииите по-горе. При равни точки, ще бъдат вземани предвид и харесванията 

(лайкове) под публикацията за класиране на случаите. 

Постването на случаи на стената на Endo Bg започва на 1-ви Ноември 2020г. и 

завършва на 21-ви Ноември 2020г. 

Наградите ще бъдат изпратени на победителите за сметка на Ендо ООД: 
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I –ва награда: Апарат за топла вертикална 

кондензация „Fast Pack“ от Eighteeth на стойност 840 

лв. https://endo.bg/obturacia/aparatura/sistema-za-opturirane-fast-pack 

II-а награда: Апекслокатор “AirPex” от Eighteeth на 

стойност 340 лв. https://endo.bg/preparacia/mashinni/apekslokator-airpex-

eighteeth 

III-а награда: Машинни NiTi пили – 5 блистера по 

избор от D-Perfect https://endo.bg/preparacia/mashinni 

Награда „ Прохождащ Ендодонтист“ 

Фотополимерна лампа “Curing Pen” от Eighteeth на 

стойност 350 лв. https://endo.bg/aksesoari/fotopolimerna-lampa-curing-pen 
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