
ПОКАНА ЗА СПОНСОРСТВО

Уважаеми Господа,

Уважаеми Колеги и Съмишленици,

Oт името на Управителния съвет на Българската Асоциация по Регенеративна 
Медицина (БАРМ) се обръщам към Вас с любезна Покана за спонсорство в подкрепа 
на  най-новата  инициатива  на  Асоциацията  -  закупуване  на  On-line абонамент  за 
периодични  списания  в  пълен  текст  от  медико-биологичната  серия  на  Informa 
Healthcare www  .  informahealthcare  .  com    лидер в издаването на специализирана научна 
литература.

Тази  инициатива  съответства  в  най-голяма  степен  на  целите  на  БАРМ  да 
насърчава  и  обединява  клиницисти  и  учени  в  България,  работещи  в  областта  на 
регенеративната медицина и изследванията със стволови клетки, като съдейства за 
техния свободен достъп до висококачествена научна информация, на която те могат 
да се доверят и да използват по удобен за тях начин. 

Българските  потребители  на  електронната  страница  на  БАРМ  имаха 
удоволствието  да  се  възползват  нееднократно  от  открития  свободен  електронен 
достъп до пълната поредица от списания, благодарение на щедрото съдействие на 
Informa Healtcare,  и  в  отговор  на   регистрирания  голям  интерес  от  страна  на 
българските читатели по време на демонстрационните кампании. 

Ще бъдем изключително  удовлетворени,  ако  с  Вашата  благородна  подкрепа 
успеем да предоставим на специалистите свободен и лесен начин да ползват в пълен 
текст  статии  върху  най-нови  научни  открития,  насоки  и  концепции  в  областта  на 
медико-биологичните науки, публикувани след обстойно професионално рецензиране 
чрез  Informa Healtcare.

Сред  списанията  в  областта  на  пластичната  реконструкция,  регенеративна 
медицина  и  клетъчна  терапия,  ползващи  се  с  най-голям  интерес  от  българските 
читатели съгласно статистиката,  предоставена  от  издателя  са:  Cytotherapy,  Expert 
Opinion  on  Biological  Therapy,  Journal  of  Plastic  Surgery  and  Hand  Surgery, 
Ultrastructural Pathology, Expert Opinion on Drug Delivery, Expert Opinion on Drug 
Discovery,  Current Medical Research &  Opinion.  Клиничната  ендокринология, 
фармакологични проучвания и подходи и нови методи в ассистираната репродукция са 
застъпени  от  Gynecological  Endocrinology,  Human  Fertility,  Acta  Obstetricia  et 
Gynecologica  Scandinavica,  Climacteric,  Annals  of  Medicine,  Systems  Biology  in 
Reproductive  Medicine. Изключителен  интерес  предизвикват  имунологичната  и 
онкологичната серии, представени от ползващите се с висока репутация списания като 
Cancer  Investigation,  Connective  Tissue  Research,  Biomarkers,  Leukemia & 
Lymphoma,  Autoimmunity.  Изключително  богата  е  и  кардиологичната  серия,  сред 
която  световно  –  признатите:  Blood Pressure,  Acute Cardiac Care,  Clinical and 
Experimental Hypertension,  от  невробиологичната  -  Amyloid,  Amyotrophic Lateral 
Sclerosis, Chronobiology International. 
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Пълният списък на списанията на Informa Healthcare можете да намерите ТУК 
Абонаментът на отделен годишен електронен достъп до тези списания не е във 

възможностите на Асоциацията, поради което се обръщаме към Вас с тази Покана за 
спонсорство.  Много  важно  е  също  така  да  се  има  предвид,  че  кръгът  от 
специализирани  професионални  знания  с  клинично-приложен  и  фундаментален 
характер,  които различните списания обхващат,  е очевидно много голям, и Вашето 
предложение  за  абонамент  би  имало  огромна  стойност  за  подпомагане  на 
професионалните усилия в конкретна специализирана област. 

Българската  Асоциация  по  Регенеративна  Медицина  е  неправителствена 
организация, вписана в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел 
извършващи общественополезна дейност (№ 17060, т. 347, стр. 150 по Ф.Д. 402/2009). 
На  електронната  страница  на  Асоциацията  www  .  regenerativemedicine  .  bg   можете  да 
намерите актуална научна и нормативна информация от областта на регенеративната 
медицина  и  клетъчната  терапия,  както  и  да  се  информирате  за  целите, 
непосредствените задачи и събития, организирани от БАРМ. 

Ако  проявявате  интерес  и  желание  да  подкрепите  кампанията,  като  по  този 
начин съдействате за един съвременен и екологично чист начин за разпространение 
на научна информация в България, най-любезно Ви приканваме да изпратите своето 
Заявление за спонсорство, отзиви или препоръки до нас на посочените по-долу 
адреси. Асоциацията поема ангажимент да Ви информира коректно и своевременно 
за развитието на тази програма.

Ако имате желание да рекламирате на уеб-страницата на Асоциацията и/или да
дарите средства, с които да подпомогнете по друг начин дейността ни, можете да 
заявите това, като се свържете с нас и изпратите Заявление за спонсорство. 

За информация, българското законодателство предвижда данъчни облекчения 
на  счетоводни  разходи  за  дарения  в  общ  размер  до  10  на  сто  от  положителния 
счетоводен финансов резултат (счетоводната печалба), когато разходите за дарения 
са направени в полза на ЮЛНЦ, вписани в ЦР към МП /чл.31 ал.1, т.14 от ЗКПО и чл.48 
ал.1 т.4 от ЗМДТ. 

С удоволствие ще се отзовем на Вашите възникнали въпроси и запитвания. 

За официални контакти: 
Българска Асоциация по Регенеративна Медицина - БАРМ
ул. Константин Иречек 17
1606 София
Тел/факс: (02) 954 73 40; 872 2517
Моб. тел.: 0878 594 073
e-mail: barm@regenerativemedicine.bg; rkonakchieva@hotmail.com
http  ://  www  .  regenerativemedicine  .  bg  

С уважение,

За Управителен съвет на
Българска Асоциация по Регенеративна Медицина
Доц. Росица Конакчиева, д.б.н.
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З А Я В Л Е Н И Е
за спонсорство

Подписаният______________________________________________________________
/Име, фамилия, наименование, физ.лице/юридическо лице, адрес, телефон/ 

С настоящото заявявам желанието си да подпомогна „Българската Асоциация 
по Регенеративна Медицина” в  изпълнение на основните цели и задачи, заложени в 
Устава на сдружението

......................................................................................................................................
/конкретна цел на спонсорство, ако е приложимо/

със сумата от ............................................ лева, които ще платя

[_] в брой срещу надлежно издаден [_] по банковата сметка на БАРМ
Приходен Касов Ордер/Фактура Бълг. Асоц. по Регенер.Медицина  

Уникредит Булбанк АД
IBAN: BG39UNCR70001518714400
BIC: UNCRBGSF

срещу съответен документ

 [_] Желая / [_] Не желая подписване на договор за спонсорство

Данните за издаване на фактура /за спонсори юридически лица/ са следните:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Гр._________________.2011 год. Декларатор: __________________

Благодарим предварително на лицата и фирмите направили
заявление за спонсорство и подкрепили Сдружението.  
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