
УСЛОВИЯ
ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПОДКРЕПА ОТ СТРАНА ДКБ ЗА УЧАСТИЕ В 

ОБУЧИТЕЛНИ И  НАУЧНИ ИЗЯВИ В БЪЛГАРИЯ И ЧУЖБИНА

ДКБ предоставя за участие в големи научни форуми  подкрепа / финансова, 
препоръки, референции и т.н / на лекари-кардиолози, медицински сестри в 
кардиологични отделения, специализанти и докторанти по кардиология при 
следните условия:

1. Дружеството ще подпомага приоритетно участието на негови членове в изяви на 
Европейското кардиологично дружество, или други такива, акредитирани по 
ЕВАС, както и Световни изяви и/или научни сесии на Аmerican Сollege of 
Cardiology, Аmerican Heart Association. Подкрепа се предоставя при 
предоставяне на:
А) Стандартна молба от кандидата
Б) Редовно плащане на членския внос към дружеството, минимум 3 години.
В) Приоритетно ще се спонсорират колеги, които ще участват под някаква 

форма в научната програма на съответните изяви и дружеството приоритетно ще 
заплаща ранна такса участие.

2. На медицински сестри в кардиологични отделения, членове на Работната група 
на ДКБ, подкрепа се предоставя при следните условия:
А) препоръка от началника на кардиологичното отделение 
Б) молба от кандидата с мотивировка относно проявения интерес и приложени 

данни за предишни професионални участия /постери и др./.
В) Приоритетно ще се спонсорират колеги, които ще участват в научната 

програма на съответните изяви и дружеството приоритетно ще заплаща такса 
участие по ниска тарифа.

3.  На специализанти и докторанти подкрепа се предоставя при следните условия:
А) препоръка от ръководителя на специализацията /научен ръководител;
Б) молба от кандидата с мотивировка относно проявения интерес. 

 В) платен членски внос към дружеството.

Забележка: Спонсорство се предоставя веднъж годишно.
НЕ СЕ ПРИЕМАТ за разглеждане молби за подкрепа на лекари 

които не са членове на ДКБ, или на такива членове, които не са отчели редовно 
членския си внос за текущата и предишни години.

Молбите ще бъдат разгледани своевременно от членовете на УС на 
ДКБ посредством електронно гласуване. Отговор се дава в рамките на 20 дни.

Образец на молбата е на разположение на сайта на ДКБ: 
www  .  cardiobg  .  com  

http://www.cardiobg.com/

