
ПЕРСОНАЛНИ ДАННИ

Име: Презиме: Фамилия: 

Месторабота:   Е-mail: 

Тел: GSM: Факс: 

ЕГН: Адрес: гр. 

ул./№

Дата на пристигане:   Дата на отпътуване:

Международна конференция
21–24 май 2009 г. 

(четвъртък – неделя) 
к.к. Албена

e-mail: arbilis@arbilis.com, тел.:  02/ 950 17 17, факс:  02/ 950 17 16

>>   Моля, върнете попълненият формуляр на посочените координати. Краен срок за получаване: 10.04.2009 г.   >>

ПЕРСОНАЛНИ ДАННИ на второто лице, настанено в двойната стая (Попълва се само при настаняване в двойна стая!)

Име: Презиме: Фамилия: 

Месторабота:   Е-mail: 

Тел: GSM: Факс: 

ЕГН: Адрес: гр. 

ул./№

Дата на пристигане:   Дата на отпътуване: 

Общата сума в размер: лв. (словом

 лева)

преведох на дата на посочената банкова сметка.

Град:  Дата:  Подпис:

Плащането се извършва по банков път по сметка в „УниКредит Булбанк” АД, клон „Европа”, София 1000, ул.  „Алабин” 58, 
BIC код: UNCR BGSF; IBAN: BG46 UNCR 9660 1036 2103 06. 
За да се счита за валидна резервацията Ви, моля, изпратете на посочените контакти копие от платежното нареждане.

„За по-добра профилактика и терапия 
на сърдечносъдовите заболявания в Европа”

Предложените пакетни цени са за пе
риода на ранна резервация. Хотелите са в 
непосредствена близост до мястото на 
събитието за удобство на делегатите. 
Настаняването в хотела е след 14.00 ч., 
освобождаването на стаите е до 12.00 ч. 
Предложените цени са за периода на резер
вации и са валидни до изчерпване на кон
тингента стаи. Цените включват ДДС, 
застраховка и курортна такса.

При настаняване в двойна стая по
пълнете данните на втория участник. 

Важни дати и информация: 
до 10.04.2009 г. – Ранна регистрация 
(В периода на ранна регистрация при отказва

не на платена заявка, сумите се възтановяват, без 
една нощувка – неустойка)

от 10.04.2009 до 20.5.2009 г. – Късна 
регистрация

(Всички пакетни цени при късна регистрация се 
увеличават с 10%. В този период, при отказване на 
платена заявка сумите не се възтановяват. След 
10.04.2009 г. ще се ползва Форма за регистрация и  
настаняване с новите цени)

регистрация  Стойност Брой Сума

Такса регистрация
(включва: достъп до сесиите, кафепаузи, регистрационни материали)

100.00 лв.

Настаняване в единична стая

Хотел 5***** (Пакет за 3 нощувки студио Делукс, FB) 560.00 лв.

Хотел 4**** (Пакет за 3 нощувки All incl.) 230.00 лв.

Хотел 3*** (Пакет за 3 нощувки All incl.) 190.00 лв.

Настаняване в двойна стая

Хотел 5***** (Пакет за 3 нощувки студио Делукс, FB) 840.00 лв.

Хотел 4**** (Пакет за 3 нощувки All incl.) 420.00 лв.

Хотел 3*** (Пакет за 3 нощувки All incl.) 295.00 лв.

Гала вечеря 80.00 лв.

Общо

ФОРМА за РЕГИСТРАЦИЯ и НАСТАНЯВАНЕ
(Ранна регистрация)



Уважаеми колеги, 

Профилактиката на сърдечно-съдовите заболявания е най-значимият подход в карди-
ологията за намаляване на болестността и смъртността сред най-масовите заболявания. 
Европейската кардиологична общност прави всичко възможно да се популяризират резул-
татите от медицината на доказателствата за намаляване на болестността и смъртността в 
Европа. Израз на това желание е системното обновяване на Препоръките за профилактика 
на сърдечно-съдовите заболявания. 

За първи път България се включва във важна за клиничната практика оценка на профи-
лактичните и терапевтични подходи в Европа чрез участие в EUROASPIRE III. Изследовател-
ският екип на EUROASPIRE включва водещите в Европа специалисти по сърдечно-съдова 
профилактика. 

На българските лекари се открива изключителната възможност да осъществят пряк кон-
такт с водещите европейски специалисти на международна конференция, която организи-
раме в КК Албена (22-24.05.2009) под надслов „За по-добра профилактика и терапия на 
сърдечно-съдовите заболявания в Европа”. 

Като участници и лектори на международната конференция са поканени създателите и 
пропагандаторите на концепцията за превенция на сърдечно-съдовите заболявания - 

проф. Дейвид Ууд, Лондон, Великобритания – председател на Европейската асоциация 
по превантивна кардиология и рехабилитация (EACPR), 

проф. Улрих Кейл, Германия – председател на проекта EUROASPIRE,
д-р Корнелия Коцева, Лондон, Великобритания – секретар на EUROASPIRE,
проф. Ян Греъм, Ирландия  автор на последните европейски препоръки по профилак

тика на ССЗ,
проф. Лале Торкозоглу, Турция – Вицепрезидент на Европейската асоциация по атерос

клероза, 
проф. Дан Гайта, Румъния – член на борда на Европейската асоциация по превантивна 

кардиология и рехабилитация,
проф. Нана Погосова, Русия – от института по превантивна кардиология на Москва,
д-р Златко Фраз, Словения  национален координатор за EUROASPIRE III за Словения,
проф. Дирк де Бакер, Холандия – изследовател в много европейски профилактични про

грами
и др. 
Каним ви да участвате в този първи по рода си международен форум по профилактика 

на сърдечно-съдовите заболявания, където ще се запознаете с резултатите за Европа и в 
частност за България, касаещи както първичната профилактика, така и лечението на болни 
с коронарна болест на сърцето в дългосрочен план и препоръките за по-добра профилак-
тика и терапия.

Постарали сме се научната програма да бъде достатъчно интересна и полезна за еже-
дневната практика и да подпомогне вашата ежедневна лечебна дейност. 

С уважение:  Доц. Нина Гочева
Национален координатор 

за EUROASPIRE III за България

Международна конференция
21–24 май 2009 г. 

(четвъртък – неделя) 
к.к. Албена

„За по-добра профилактика и терапия 
на сърдечносъдовите заболявания в Европа”


