
 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ 

Националният кардиологичен конгрес, организиран от Дружество на кардиолозите в България е 

един от най-големите научни форуми у нас.  Oчаква се интерес да проявят над 1000 участници от 

страната, както и водещи чуждестранни специалисти. 

На конгреса ще има възможност да се дискутират последните новости в кардиологията, поднесени 

чрез фокус лекции, сесии, посветени на актуалните ръководни правила за поведение и клинични 

проучвания, променящи ежедневната практика. За допълнителната интерактивност на събитието 

допринасят и научните сесии на работните групи на ДКБ, обсъждане на предизвикателни 

клинични случаи и дебат сесии. В програмата на конгреса традиционно са залегнали номинирани 

лекции на името на изтъкнати български учени кардиолози и научни сесии млад изследовател, с 

което се изгражда мост между традициите и бъдещото развитие на дружеството. Новост в XVI 

Национален конгрес по кардиология е въвеждането на специални сесии за практическо обучение 

в различни дялове на съвременната кардиология, както и сесии с представяне на оригинални 

научни разработки, проведени у нас през последните години. 

Традиционно средство за споделяне на опит и ползотворни дискусии ще са постерните сесии. 

По време на конгреса е организирана богата специализирана изложба, на която ще се представят 

лидери в производството на медикаменти, консумативи и медицинска апаратура. 

Целта на Дружество на кардиолозите в България е да организира максимално ползотворен, 

интерактивен и иновативен форум, отворен за дискусии и международен обмен на идеи и опит.  

 

За да се регистрирате за участие в този  престижен форум, моля попълнете електронно 

регистрационната форма, която ще намерите на адрес: http://reg.eventdesignbg.com/cardio2018/ 

 

 

 

 

 

http://reg.eventdesignbg.com/cardio2018/


КРАТКА ИНФОРМАЦИЯ 

ТАКСА ПРАВОУЧАСТИЕ 

Такси участие 2018 

 

Членове на ДКБ, 

платили членски 

внос за 2018 г. 

вкл. 

Не-членове на 

ДКБ и членове на 

ДКБ, неплатили 

членски внос за 

2018 г. 

Членове на ДКБ, 

специализанти, 

докторанти, 

мед.сестри и 

студенти платили 

членски внос за 

2018 г. вкл. 

Не-членове на 

ДКБ  

специализанти, 

докторанти, 

мед.сестри и 

студенти. 

до 15 май 2018 г. 180лв.   240 лв. 90лв.   120лв.  

от 16  май  до 15 

август  2018 г. 
210 лв. 270 лв. 150лв. 180 лв.

след 16 август и на 

място 
240 лв. 300 лв. 180 лв. 210 лв.

еднодневна  такса 100 лв. 120лв. 100 лв. 120лв.

 

Таксата за членове на ДКБ се отнася за платилите към датата на регистрация членския си внос в 

ДКБ за 2018г. включително. Всички посочени в таблицата такси участие са валидни при условие, че 

настаняването е направено през конгресния организатор, при условията за настаняване, описани в 

раздел “Настаняване”. 

 

Таксите включват ДДС. 

Специализантите, докторантите и медицинските сестри представят документ, удостоверяващ 

статута им. 

Студентите доказват своя статут с копие от студентската си книжка, заверена за академичната 2017 

– 2018 г. 

 

Таксата участие за специализанти, докторанти, медицински сестри и студенти включва всички 

права както при редовна такса: 

- участие в научната програма на конгреса 

- делегатски комплект 

- конгресно издание сп. Българска кардиология 

- кафе-паузи  

- коктейл откриване на 4.10.2018 и официална вечеря 6.10.2018 

- достъп до изложбата  

- сертификат за участие  

 
Таксата за еднодневно участие включва: 

- участие в научната програма за деня  

- научната програма 

- кафе-паузи за деня  

- достъп до изложбата за деня  

- сертификат за участие  



Еднодневната такса не включва пълен делегатски комплект и участие в протоколните прояви – 

коктейл и официална вечеря, освен, ако не е заявил изрично желанието да присъства и плати 

допълнително за тях (или за едното от тях). За записвания тел.: 02/ 950 26 66.  

 

   НАСТАНЯВАНЕ 

Хотел Ед. стая Двойна стая 

Хотел Парадайс Блу 5* 148,00 лева 210,00 лева 

Хотел Фламинго Гранд 5* 119,00 лева 174,00 лева 

Фламинго 4* 84,00 лева 120,00 лева 

Амелия Супериор 4* 84,00 лева 120,00 лева 

Лагуна Гардън 4* 84,00 лева 120,00 лева 

Лагуна Маре 4* 84,00 лева 120,00 лева 

Лагуна Бийч 4* 84,00 лева 120,00 лева 

Малибу 4* 84,00 лева 120,00 лева 

Сенди Бийч 3* 81,00 лева 116,00 лева 

 

Цените на настаняване включват: нощувка, курортна такса, закуска, обяд и вечеря.  

Върху цените не се начислява ДДС. 

 

ТРАНСФЕРИ 

В случай, че имате нужда от трансфер от Летище, автогара или жп гара до кк Албена, моля 

проверете за условията на заявката му в online регистрационната форма на адрес: 

http://reg.eventdesignbg.com/cardio2018/  

НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ 

Начините за плащане на регистрационна такса и настаняване са чрез банков превод, кредитна 

карта или лично в офиса на Ивент Дизайн ООД гр. София, ПК 1421, ул. „Свети Седмочисленици” № 

9, ет.2, офис 12, тел.: 02/ 950 26 66. За повече подробности, моля проверете в online 

регистрационната форма на адрес: http://reg.eventdesignbg.com/cardio2018/ 

АНУЛАЦИИ 

При анулация на хотелска резервация, направена в писмен вид до 7 септември 2018 г. не се 

възстановява само депозита за първа нощувка.  

Анулации на нощувките след тази дата не се възстановяват. 

 

За да се регистрирате за участие в XVI Национален конгрес по кардиология, моля попълнете 

електронно регистрационната форма, която ще намерите на адрес: 

http://reg.eventdesignbg.com/cardio2018/ 
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