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РЕГИСТРАЦИЯ
извършва се от Конгреси и събития ООД /CME/



Такса

Лекари -
членове на 

ДКБ  с платен 
чл. внос за 
2020 г. вкл.

Лекари - членове 
на ДКБ  с 

неплатен чл. внос 
за 2020 г. и 

лекари 
нечленове на 

ДКБ

Специализанти, 
мед. сестри, 

студенти, 
докторанти -

членове на ДКБ  
с платен чл. 

внос за 2020 г. 
вкл.

Специализанти, 
мед. сестри, 

студенти, 
докторанти -

членове на ДКБ 
с неплатен 

членски внос за 
2020 г. и 

нечленове на 
ДКБ

до 15 май 2020 г. 230 лв. 270 лв. 90 лв. 120 лв.

от 16 май до 15 
август 2020 г. 260 лв. 290 лв. 150 лв. 180 лв.

След 16 август и на 
място 290 лв. 320 лв. 180 лв. 210 лв.

Еднодневна такса 120 лв. 150 лв. 100 лв. 120 лв.

Таксите включват 20% ДДС. 

Таксата правоучастие включва:  
• участие в конгреса
• достъп до изложбата
• окончателна научна програма
• кафе – паузи
• коктейл „Добре дошли” на 8.10 
• конгресна вечеря на 10.10
• сп. „Българска кардиология” с включени резюмета
• делегатски комплект
• сертификат за участие
• обеди

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

Такси участие 

Общи условия:
 Всички участници трябва да се регистрират, като използват електронната онлайн регистрационна система на  

www.events.cmebg.com или чрез попълване и изпращане на Формата за регистрация на e-mail: 
daniela@cmebg.com. 
Форма за регистрация може да бъде изтеглена от сайта на Дружеството на кардиолозите в България 
www.cardiobg.com или от сайта на Конгреси и събития ООД – www.cmebg.com

 Членове на ДКБ са лекари, заплатили членския си внос за 2018, 2019 и 2020 г., към дата 30.03.2020 г.
 Имената на специализантите фигурират в списък, предоставен от ДКБ.
 Студентите доказват своя статут с копие от студентската си книжка, заверена за съответната академична

година
 Таксата правоучастие може да бъде заплатена с кредитна/дебитна карта през онлайн системата за 

регистрация, лично в офиса на Конгреси и събития /CME/, на адрес: 
гр. София, ул. Фредерик Жолио Кюри 17, бл. 2, ет. 5, офис 9 или по банков път срещу издадена от Конгреси и 
събития 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 Международен Панаир 
Пловдив. 
В случай на неявяване таксата правоучастие не се възстановява.

https://events.cmebg.com/xvii-%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81-%D0%BF%D0%BE-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F/198/
mailto:daniela@cmebg.com
http://www.cardiobg.com/
http://www.cmebg.com/


НАСТАНЯВАНЕ
извършва се от Конгреси и събития ООД /CME/



Цени настаняване
За участниците в конгреса се предлага настаняване в следните хотели в гр. Пловдив. 

Цените са преференциални и са валидни само при резервация и заплащане към 
Конгреси и събития, съгласно условията, описани по-долу.

Цените включват нощувка и закуска. 

Хотел /Вид стая Единично 
настаняване 

Двойно 
настаняване 

Гранд Хотел Пловдив 4*
ИЗЧЕРПАНИ СТАИ

Стандартна стая 94 лв. 140 лв. 

Лукс стая 100 лв. 146 лв. 

Парк хотел Санкт Петербург 4*

Единична стая 65 лв. 

Студио с две отделни легла 96 лв. 120 лв.

Студио със спалня 96 лв. 120 лв.

Апартамент 170 лв. 190 лв.

Рамада Пловдив Тримонциум 4*

Стандартна стая 102 лв. 142 лв. 

Делукс стая 130 лв. 173 лв.

Империал Пловдив 4* 

Стандартна стая 108 лв. 168 лв.

Делукс стая 140 лв. 220 лв.

Марица 4*
ИЗЧЕРПАНИ СТАИ

Стая Роял 74 лв. 94 лв.

Стая Делукс 80 лв. 100 лв.

Студио 90 лв. 110 лв. 

Норд 3*

Стандартна стая 67 лв. 76 лв. 



Общи условия за настаняване

Условия за резервация:
Заявка на хотелско настаняване можете да направите през онлайн платформата за
регистрация на адрес https://events.cmebg.com, както и чрез попълване и
изпращане на Формата за регистрация на e-mail: daniela@cmebg.com. Форма за
регистрация може да бъде изтеглена от сайта на Дружеството на кардиолозите в
България www.cardiobg.com или от сайта на Конгреси и събития ООД –
www.cmebg.com

Хотелската резервация е гарантирана само при пълно предплащане на цялото
настаняване.
Всяка промяна/анулация на резервация трябва да бъде изпратена на Конгреси и
събития (CMЕ) писмено на ел. адрес, а не директно на хотела.

Цените са на помещение и включват: нощувка, закуска и туристическа такса.
Върху цените не се начислява ДДС /чл. 86, ал. 1 от ЗДДС/

Резервацията на хотелско настаняване е валидна само при 100% заплащане на
заявения престой.

Анулационни срокове:
 Анулации на резервации без неустойки се приемат до 12 юни 2020 г.
 При анулации от 12 юни до 14 август 2020 г. се възстановява платената сума за

настаняване, без първа нощувка.
 След 14 август анулации на резервации не се приемат. След тази дата

Конгреси и събития не гарантират възможността за настаняване в конгресните
хотели.

 При намален престой, сумата за хотелско настаняване не се възстановява.

Заплащане:
Хотелското настаняване може да бъде заплатено с кредитна/дебитна карта през
онлайн системата за регистрация, лично в офиса на Конгреси и събития /CME/, на
адрес: гр. София, ул. Фредерик Жолио Кюри 17, бл. 2, ет. 5, офис 9 или по банков
път срещу издадена от Конгреси и събития проформа фактура.
Всички разходи по банковите преводи са за сметка на платеца.
Заплащане на хотелско настаняване на място няма да е възможно.

https://events.cmebg.com/xvii-%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81-%D0%BF%D0%BE-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F/198/
mailto:daniela@cmebg.com
http://www.cardiobg.com/
http://www.cmebg.com/


Гранд Хотел Пловдив **** 
ИЗЧЕРПАНИ СТАИ

Гранд Хотел Пловдив е четиризвезден хотел, намиращ се в сърцето на град Пловдив. Хотелът е с
отлично разположение – лесен достъп от автомагистрала Тракия, на 10 мин. пешеходно
разстояние от Международен Панаир Пловдив, на 15 минути от историческия и
административен център на града.
Хотелът разполага с просторни стаи със съвременен дизайн, просторни бани и уютен работен
кът. Съобразени с удобството и нуждите на гостите, стаите са с две отделни легла или със спалня.
Безплатната Wi-Fi връзка е осигурена в целия хотел.
Стандартна стая – предлага по-семпъл интериор, малък кът за отдих.
Стая лукс – реновирана стая със съвременен дизайн. Разполага с две единични легла или
спалня, кът за почивка.

Стандартна стая 

Стая лукс 



Парк - хотел Санкт Петербург **** 

Парк - хотел Санкт Петербург се намира в центъра на Пловдив и предлага елегантни помещения
за настаняване с безплатен Wi-Fi.
Стаите в Парк хотела са просторни и светли, с мека мебел, голяма баня с душ кабина. Всяка стая е
оборудвана с телевизор със сателитни канали.
Парк хотел Санкт Петербург е разположен на 17 мин. пешеходно растояние от Международен
Панаир Пловдив или 7 мин. с автомобил.
Единична стая – стаята е с единично легло, предназначена за самостоятелно ползване.
Студио с две отделни легла /спалня – просторно, светло помещение с 2 отделни легла/спалня,
мека мебел.
Апартамент – разполага с две отделни стаи - спалня и хол. Холът е обзаведен с мека мебел и с
обособен кът за хранене. Апартаментът предлага климатик, телевизор, телефон, мини бар.

Единична стая Студио с две отделни легла

Студио със спалня Апартамент 



Рамада Пловдив Тримонциум **** 

Хотелът е в близост до основния търговски и бизнес район и Старата част на Пловдив. Намира
се до градската градина, като зеленият пейзаж създава приятна, успокояваща атмосфера.
Хотелът предлага елегантни, просторни и светли стаи с прекрасна гледка към стария град.
Стаите са модерно оборудвани и с безплатен достъп до интернет, което допринася за
комфортен и уютен престой.
Хотелът предлага разнообразни ресторанти и барове, както и много удобства, като закрит
плувен басейн, салон за красота, сауна, фитнес център.
Хотел Рамада Пловдив Тримонциум се намира 13 мин. от Международен Панаир Пловдив с
автомобил или автобусна линия 1, 4, 7, 9, 27.
Стандартна стая – обзаведена с две отделни легла или спалня, компактен кът за отдих,
реновирана баня.
Делукс стая – разполага по-голяма площ, френско легло /спалня/, просторен кът за почивка,
работно място, голяма баня.

Стандартна стая  Делукс стая   



Хотел Империал Пловдив **** 

Хотел Империал Пловдив разполага със 190 уютни и елегантно обзаведени стаи и апартаменти с
гледка към градината или към сърцето на града. За удобство на гостите във всяка стая е осигурен
безплатен високоскоростен интернет достъп.
Стаите в хотела са обширни, светли и разполагат с големи бани с душ кабини.
Хотел Империал Пловдив се намира на 7 мин. с автомобил от Международен панаир Пловдив
или с градски транспорт - автобусни линии 25 и 93.
Стандартна стая – уютна и комфортно обзаведена с реновирана баня с душ-кабина/вана.
Делукс стая – просторно, луксозно помещение с елегантен интериор, баня с душ-кабина.

Стандартна стая Делукс стая



Хотел Марица ****
ИЗЧЕРПАНИ СТАИ

Хотел Марица се намира на живописно място на брега на река Марица и е един от
емблематичните хотели за град Пловдив.
Стаите и студиата са луксозно обзаведени и предлагат на своите гости всички удобства за един
пълноценен престой.

Местоположението на хотела го превръща в предпочитан бизнес хотел по време на изложения
и международни събития. Хотелът се намира на 2 мин. пешеходно разстояние от
Международен Панаир Пловдив, разположен срещу централния вход на Панаирния град.
Стая Роял – стаята разполага с две отделни легла или спалня.
Стая Делукс – стаята е по-просторна и разполага с две отделни легла или спалня, мека мебел,
работен кът.
Студио – разполага със спалня и допълнително преходно помещение, диван, зона за отдих и
работен кът.

Стая Роял Стая Делукс Студио



Хотел Норд *** 

Тризвездният бизнес хотел Норд предлага удобство и комфорт в 25 стандартни стаи. Всички
стаи са просторни и модерно обзаведени, с високоскоростен кабелен и безжичен интернет,
кабелна телевизия, минибар, климатик, радиатор, сешоар, работно място, отделен санитарен
възел.
Хотелът се намира на 4 мин. пешеходно разстояние от Международен Панаир Пловдив.

Стандартна стая
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