
 



 

 

 
 
 
Уважаеми колеги, 
 
От името на Организационния комитет имам удоволствието да ви поканя да участвате в 
ХІІI-ти Национален конгрес по кардиология с международно участие, който ще се 
проведе в периода 4 - 7 октомври 2012, Интер ЕКСПО Център – София. 
 
Националният кардиологичен конгрес е един от най-големите научни форуми у нас и 
очакванията ни са за близо 1200 участници от страната, както и присъствие на  водещи 
чуждестранни специалисти.    
 
Програмата на конгреса обхваща сесии с представяне на оригинални български 
разработки, както и постерни сесии. 
 
На конгреса ще имате възможност да научите последните новости в кардиологията, 
поднесени чрез фокус лекции, да участвате в интересни интерактивни научни сесии на 
работните групи на ДКБ, да се запознаете и да представите българските научни 
разработки. 
 
За представителите на индустрията е предвидена изложбена площ, разположена в 
непосредствена близост до пленарната зала. Изложбата ще бъде съпътствана от 
интересни сателитни симпозиуми. 

 
Искрено се надявам, че ще приемете поканата ни за участие в този форум, за да 
работим заедно за постигането на нашите високи цели. 
 

 
С уважение, 
 
Проф. А. Гудев     
Председател на ДКБ 
 

 

Организатор на конгреса 
 

Дружество на кардиолозите в България 
www.cardiobg.com  
 

Председател – проф. Асен Гудев 
Научен секретар – доц. Елина Трендафилова 
Бъдещ председател – доц. Иво Петров 
 

e-mail: office@cardiobg.com  
 
 

 
Организационен комитет 

 

Председател:    проф. А. Гудев 
 

Членове:     доц. В. Пилософ 
     доц. И. Петров 

доц. Ф. Николов 
доц. С. Тишева 
д-р В. Стояновски 
д-р С. Сардовски 

     Н. Иванов 
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Научен комитет 
 

Председател:   доц. Е. Трендафилова 
 

Членове:    проф. Ц. Кътова 
проф. Д. Раев 
доц. Н. Гочева 

     доц. Н. Златарева 
     доц. П. Гацов 
     доц. М. Цонзарова 
     доц. Н. Рунев 
     доц. Д. Трендафилова 
     д-р С. Йовев 
     д-р В. Велчев 
     д-р Й. Йотов 
     д-р Е. Гошев 

 
Професионален организатор на Конгреса 

 

Международни прояви ООД /www.cim.bg/ 
Лице за контакт: г-жа Цветана Панкова  
e-mail: pankova@cim.bg 
тел. (02) 9877 422    

 

Място на провеждане 
 

XIIIти Национален конгрес по кардиология ще се проведе в Интер ЕКСПО Център – София в 
периода 4 - 7 октомври 2012 г. Разположен на площ от 42 000 кв. м. 
Интер ЕКСПО Център е специализиран в провеждането на 
разнообразни изложби и прояви във всички области.  
В процес на строителство е отсечката между метростанция 13 
(Младост 1) и метростанция 19, намираща се пред Интер Експо 
Център, което ще допринесе за бързия и удобен достъп от центъра. 
Към станцията ще бъде изграден паркинг с капацитет 1500 
паркоместа. По план метростанцията ще бъде официално 
открита през април 2012 г. 

 

 
 

Основни теми 
 
 

• Превантивна кардиология 
• Сърдечна недостатъчност 
• Остър коронарен синдром 
• Образна диагностика в кардиологията 
• Интервенционална кардиология 
• Аритмии и пейсинг 
• Клапни заболявания 
• Приложение на Европейските препоръки в националната кардиологична практика 
• Възрастни с вродени сърдечни малформации (GUCH – patients) 
• Сърдечно-съдова хирургия 

 

Научна програма 
 

• Пленарни сесии 
• Презентации 
• Постерни сесии 
• Индустриална изложба 
• Сателитни симпозиуми 
 
 
 

 

Официални езици 
 

Български и английски език (без превод) 
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Изложба 
 

По време на конгреса водещи фармацевтични и инструментални 
фирми ще представят и рекламират своите продукти на специално 
организирана съпътстваща изложба в Интер ЕКСПО Център.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Регистрация 
 

Такса 
членове 
на ДКБ 

не членове 
на ДКБ 

   
специализанти 

мед. 
сестри студенти  

до 15 август 2012 г.  160 лв.  210 лв.  100 лв.    80 лв.  60 лв.  

след 15 август 2012 г. и на място   190 лв.  250 лв.  100 лв.    80 лв.  60 лв. 
еднодневна    40 лв.    80 лв.      

Таксите включват ДДС.  
 
• Членове на ДКБ са лекари, заплатили членския си внос за 2010, 

2011 и 2012 г., към дата 1.10.2012г. 
• Имената на специализантите фигурират в списък, предоставен 

ни от Министерство на здравеопазването.  
• Студентите доказват своя статут с копие от студентската си 

книжка, заверена за академичната 2011– 2012 г.  
 

 
Таксата правоучастие включва:   

 участие в конгреса 
 достъп до изложбата 
 окончателна научна програма 
 кафе – паузи 
 коктейл „Добре дошли” на 4.10 и конгресна вечеря на 6.10 
 сп. „Българска кардиология” с включени резюмета 
 делегатски комплект 
  сертификат за участие 

 
 

Регистрацията се извършва чрез попълване и изпращане на Международни прояви на приложения 
Регистрационен формуляр, придружен с документ за платена такса, най-късно до 15 август 2012 г. 
 

Бюро Регистрация ще бъде разположено в Интер ЕКСПО Център.  
Бюрото ще работи от 14:00 ч. на 3 октомври до края на конгреса. 

 
 
 
 

Настаняване 
 

За всички участници е осигурено настаняване в хотели 3* и 4*  в гр. София 
 

 

Хотел Експо /4 звезди/  
 

Бест Уестърн Хотел Експо е бизнес хотел, който се намира само 
на няколко минути от Летище София и недалеч от центъра на 
града. Хотелът е в непосредствена близост до Интер ЕКСПО 
Център.  
Хотелът предоставя широка гама от удобства и услуги, 
осигуряващи приятен и комфортен престой в София.  
 

 

Хотел Метрополитан /4 звезди/  
 
 

Стилен градски хотел с нестандартен дизайн посреща гостите си на 
източния вход на столицата - в близост до летище София, по пътя за 
Бизнес Парк София и на пешеходно разстояние от Интер ЕКСПО 
Център (30 - 40 минути). Предвижда се хотела да бъде свързан с 
ЕКСПО Център София с метро от начална спирка „Младост 1”  
( разстоянието  от хотела до метро станция „Младост 1” е 1км).  
Линията на метрото се очаква да бъде продължена до Интер ЕКСПО 
Център до пролетта на 2012 г. 
 

     Таксата за еднодневно участие включва:   
 участие в научната програма за деня 
 достъп до изложбата за деня 
 окончателна научна програма 
 кафе – паузи за деня 
 сертификат за участие 
 

     Таксата за еднодневно участие включва:   
 участие в конгреса 
 достъп до изложбата за деня 
 окончателна научна програма 
 кафе – паузи за деня 
 сертификат за участие 
 



 

 
 
Парк – хотел „Москва” /3 звезди/  
 

 

Парк – хотел „Москва” е разположен в дипломатическия квартал, в 
непосредствена близост до най-красивите и озеленени части на гр. 
София – Борисовата градина. Хотелът е лесно достъпен от всички 
основни транспортни терминали. Спирката на Софийското метро до 
хотела, осигурява бърз преход от центъра на града, както и удобна 
връзка с останалите транспортни линии. 
Предвижда се хотела да бъде свързан с Интер ЕКСПО Център с метро от 
начална станция „Жулио Кюри”(в непосредствена близост до хотела). 
Линията на метрото се очаква да бъде продължена до Интер ЕКСПО 
Център до пролетта на 2012 г.  
 

 

Цени 
 

 

Хотел Вид стая Единична стая Двойна стая 
Хотел Експо /4 звезди/ Екзекютив  150 лв.  176 лв. 
 Комфорт  115 лв.  140 лв. 
Хотел Метрополитан /4 звезди/ Стандартна   105 лв.  140 лв. 
Парк – хотел „Москва”/3 звезди/ Реновирана    80 лв.  110 лв. 
 Стандартна    60 лв.    80 лв. 

 

Изисква се пълно предплащане на нощувките. Цените включват: нощувка, закуска и градска такса. 
Върху цените не се начислява ДДС. 
 
 

Коктейл „Добре дошли” 
 

 

• Дата: 4 октомври 2012 г., 20:00 ч.  
• Място: Интер ЕКСПО Център 
Коктейлът е включен само в редовната таксата правоучастие, не в дневната.  
 

 

Конгресна вечеря 
 

 

• Дата: 6 октомври 2012 г., 20:00 ч.  
• Място: Интер ЕКСПО Център 

       Вечерята е включена само в редовната таксата правоучастие, не в дневната.  
 

 

Плащане 
 

Таксата правоучастие и хотелското настаняване могат да бъдат заплатени лично в офиса на 
Международни прояви или по банков път срещу издадена проформа фактура. Всички разходи по 
банковите преводи са за сметка на платеца. На място заплащането на такса правоучастие се 
извършва на Бюро Регистрация разположено в Интер ЕКСПО Център. Регистрацията започва в 14:00 
часа на 3 октомври 2012 г.   
 
 
 

Анулации 
 

 

Ще се уважават само анулации изпратени на Международни прояви в писмена форма.  

Период  Такса за анулация 

преди 7.09.2012 50 % от таксата правоучастие и стойността 
на 1 нощувка 

след  7.09.2012 суми нe се възстановяват  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

Важни дати 
 

24 май 2012 г.    Краен срок за изпращане на резюмета 
15 август 2012 г. Краен срок за заплащане на ранна такса правоучастие и 

пълно заплащане на настаняването 
4 - 7 октомври 2012 г.   Официални дати на конгреса 

 
Контакти 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

За допълнителна и актуална информация, моля посетете сайта на 
конгреса: 

 
www.13cardiocongress.com 

 

За въпроси относно научната програма: 
 

Дружество на кардиолозите в България 
доц. Елина Трендафилова  
elitrendafilova@abv.bg 

За въпроси относно регистрацията и хотелите:  
 

Международни прояви ООД  
Деница Йонкова 
denitza@cim.bg 
Тел: (02) 9888 80 35, 980 89 61 
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