Информация за спонсорираните от ДКБ за
участие в
международни научни изяви за
периода
м.10 .2010 – м.06.2013 г.
включително
Протокол на УС от 24.01.2011
Сестрински конгрес – пълна такса участие и две придружителни такси
Светлин Цонев (432 лв + 860 евро) - УМБАЛ – Александровска
в гр. Копенхаген – Дания, за срок от 6 дни, считано от 07.12.2010г. до 12.12.2010г.
включително, във връзка с участие в Евро Ехо Копенхаген.

Протокол на УС от 19.09.2011
Участие в изява European Heart for Children – 29.07.2011 – еднократен разход в размер на
не повече от 500 евро
Яна Симова – НКБ – за покриване на рег. такса за Европейския кардиологичен конгрес в
Париж - не повече от 800 евро
Иван Кючуков – за покриване на рег. такса за Европейския кардиологичен конгрес в
Париж – не повече от 800 евро

Протокол на УС от
25.10.2011
Наталия Спасова – участие с постер в международна конференция Artery 2011 – 13/15
октомври 2011, Париж/Франция – такса участие, самолетен билет и хотелско настаняване
Екатерина Александрова (455 CHF) МБАЛ Царица Йоана - ИСУЛ – международна
конференция Exercise Rehabilitation and Long Term management of heart failure patients ESC
Educational – 27-29.10.2011, Берн/Швейцария
Пламен Гацов (105 евро + 76 лв.) УБ „Лозенец“ – ежегодна среща на асоциацията по
сърдечна недостатъчност (HFA) към ESC – 29.10.2011, гр. Белград/Сърбия, в качеството му
на съпредседател на една от сесиите
Тони Великов (520 евро + 334 лв) – МБАЛ Царица Йоана - ИСУЛ

в гр. Будапеща – Унгария, за срок от 5 дни, считано от 06.12.2011г. до 11.12.2011г.
включително, във връзка с участие в ЕвроЕхо и други правила за разчитане 2011
/EUROECHO & other Imaging Modalities 2011/ и представителство на ДКБ с щанд
Теодора Янева-Сиракова (370 евро + 503.93 лв.) – УМБАЛ Александровска
в гр. Париж - Франция, за срок от 4 дни, считано от 12.10.2011г. до 15.10.2011г.
включително, във връзка с участие в Международен кардиологичен конгрес - Artery 2011.
Валери Гелев (746.40 лв.) – МБАЛСМ - Пирогов
в гр. Ница – Франция, за срок от 2 дни, считано от 02.12.2011г. до 03.12.2011г.
включително, във връзка с участие в Ежегодна среща за Препоръките в кардиологията
/ESC Guidelines Coordination Meeting/.
Костадин Кичуков (770 лв.) – Токуда Болница
в гр. Ница – Франция, за срок от 4 дни, считано от 30.11.2011г. до 03.12.2011г.
включително, във връзка с участие в Ежегодна среща за Препоръките в кардиологията
/ESC Guidelines Coordination Meeting/.
Диана Трендафилова-Лазарова (436.91лв.) – МБАЛ „Св.Екатерина“
в гр. Ница – Франция, за срок от 4 дни, считано от 30.11.2011г. до 03.12.2011г.
включително, във връзка с участие в Ежегодна среща за Препоръките в кардиологията
/ESC Guidelines Coordination Meeting/.
Александър Александров (1140.32 лв. + 495 евро)– НКБ
в гр. Париж - Франция, за срок от 6 дни, считано от 27.08.2011г. до 01.09.2011г.
включително, във връзка с участие в Европейския кардиологичен конгрес
и
представителство на дружеството с щанд на изложението по време на конгреса.

Протокол на УС от
21.02.2012
6 броя ранни такси регистрация за мед. Сестри (6 х 250 евро): Росица Гаврилова, Емилия
Кисьова, Нели Негриева, Върбинка Огородник, Екатерина Александрова, Павлина
Христова – 12th Annual spring meeting on cardiovascular nursing – 16-17.03.2012,
Копенхаген, Дания
8 специализанта по кардиология за участие в европейски ехокардиографски курс – 5-7
април 2012 – Яна Симова, София Иванова, Станимир Георгиев, Димитър Печилков,
Зорница Николова Василева-Еникова, Теодора Янева-Сиракова, Лиляна Мирчева,
Десислава Петрова – 8 х 100 евро без ДДС

Протокол на УС от 10.04.2012
Красимир Ангелов (480лв.+ 840евро)– участие в международен конгрес по сърдечна
недостатъчност – май 2012г. в Белград, Сърбия
Евгени Гошев – (580.92 лв + 171 евро) - международен конгрес в Дъблин, 3-6 май 2012
Десислава Сомлева МБАЛ Царица Йоана - ИСУЛ - участие с постер в международен
конгрес Heart Failure 2012 в Белград, Сърбия – 19-22 май 2012 – транспорт, хотел, такса

Протокол на УС от 17.09.2012
Проф. Кацарска и Проф. Йованова – Македония, разходи за настаняване и транспорт за
участие като лектори в XIII Национален кардиологичен конгрес
Тони Великов и Николай Поройлиев МБАЛ Царица Йоана - ИСУЛ
– 1200 лв. за участие в Европейския конгрес в Мюнхен
Николай Бонев и Ася Караманска – 1200 лв за участие в Европейския конгрес в Мюнхен
Галя Атанасова (575 евро) – Плевен - ранна такса конгрес Acute Cardiac Care – 2022.10.2012 – Истанбул

Протокол на УС от
31.10.2012
Вера Сиракова (127 евро) – Варна - за участие в ЕХРА Белград

Протокол на УС от 23.11.2012
Красимира Христова (985 евро) – НКБ - Атина, Гърция – Euroecho and other imaging
modalities 5-8 декември 2012 г.
Светлин Цонев – (323 евро + 300 лв.) - Атина, Гърция – Euroecho and other imaging
modalities 5-8 декември 2012 г.

Протокол на УС от 22.03.2013
Тонка Куртева (1067.60 лв.) МБАЛ Царица Йоана – ИСУЛ - в гр. Лион – Франция, от
02.06.2013г. до 06.06.2013г., за връзка с участие в "81st European Atherosclerosis Society
Congress“.

Протокол на УС от 05.06.2013
Светлин Цонев – 1000 евро - Амстердам, Холандия–ESC Congress 2013, 31 август-4
септември 2013 г.
Божидар Кръстев – 1000 евро - Амстердам, Холандия–ESC Congress 2013, 31 август-4
септември 2013 г.

