
ПОКАНА И УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ



Уважаеми колеги,

От името на Българска асоциация по неинвазивна образна диагностика и Фондация по
неинвазивна образна диагностика в кардиологията, имаме удоволствието да Ви поканим на 

3-та Национална среща по неинвазивна образна диагностика в кардиологията: 
ЗАЕДНО ЗА ПО-ЗДРАВО БЪДЕЩЕ!

Обединени от общата си цел да осъвременим и оптимизираме грижата за нашите пациенти, Ви
призоваваме да вземете участие в този форум, който ще допринесе за професионалното ниво
на Вашата практика. Националната среща по ехокардиография е една млада традиция, с
доказана научна и практическа стойност.

Участвайте в срещата, за да:

Предизвикате стандартите: обсъдете, споделете или оценете последните новости в
неинвазивната образна диагностика с експерти от страната и чужбина.

Бъдете лидери: използвайте наученото, за да промените нагласите на общността за навременна
и компетентна превенция на сърдечно-съдовите заболявания.

Обогатите познанията си: намерете практически решения за ежедневните проблеми, като
използвате световно признати подходи и гайдлайни. 

Инициирате дискусии: общувайте с колеги и лектори в неформална обстановка, за да
разширите мрежата си от професионални контакти. 

И още: станете член на Българската асоциация за неинвазивна образна диагностика и се
възползвайте от облекчените такси, които ще получите за всички събития занапред.

Очакваме Ви, за да споделим визията си за един свят, в който иновациите и технологиите
спомагат за подобряване здравето на пациентите със сърдечно-съдови заболявания.

Доц. Красимира Христова 
Председател на организационния комитет на събитието 

ПОКАНА

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ



ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОГРАМА
Новини и обновена програма можете да намерите в платформата на събитието на: www.cmebg.com

09:00 - 10:00

10:00 – 12:30

12:30 – 13:00

13:00 - 15:30        

15:30 – 16:00        

16:00 – 17:30       

17:30 – 17:50         

17:50 – 18:00       

18:00                   

Петък, 24 юни 2022

9:00 – 10:30          Сесия 2 
                              
10:30 – 11:00        Кафе-пауза 

11:00 - 11:45        Сателитен симпозиум

11:45 – 13:15        Сесия 3                               

13:15 – 14:30        Обяд 
 
14:30 – 16:00        Сесия 4                                                                                        
                
16:00 – 16:30        Кафе-пауза 

16:30 – 16:50        Сателитен симпозиум 

16:50 – 18:20        Сесия 5

Събота, 25 юни 2022
Регистрация

Курс - теория

Обедна почивка

Курс - практика

Кафе-пауза

Сесия 1

Сателитен симпозиум 

Откриване 

Коктейл 

Неделя, 26 юни 2022

 9:00 – 10:30       Сесия 6

10:30 – 11:00      Кафе-пауза

11:00 – 12:30      Сесия 7

12:30                    Закриване

СПОНСОРСКИ ПАКЕТИ



ВИД ТАКСА ПРИСЪСТВЕНО
УЧАСТИЕ 

ОНЛАЙН 
УЧАСТИЕ

РАННА ТАКСА ЛЕКАРИ
/до 9 май 2022/

200 лв. 120 лв.

КЪСНА ТАКСА ЛЕКАРИ 
/след 9 май 2022/

250 лв. 150 лв. 

Такса студенти 80 лв. 50 лв.

ТАКСИ РЕГИСТРАЦИЯ 

Всички такси включват: 
- участие в научната програма
- онлайн сертификат

Присъствените такси включват: 
- кафе – паузи
- коктейл на 24 юни 2022 г.
- обяд на 25 юни 2022 г.
- вечеря на 25 юни 2022 г.
- делегатски комплект

Таксите не включват 20% ДДС, което се начислява.
Студентите следва да изпратят заверена студентска книжка за съответната академична година  

Събитието се провежда присъствено в хотел България, гр. Бургас и 
онлайн на www.cmebg.com 

НАСТАНЯВАНЕПри анулация, след  10 юни 2022г., таксата правоучастие не се възстановява.



ХОТЕЛ БЪЛГАРИЯ

Единично настаняване
- стая стандарт - 130 лв. 

- стая класик - 150 лв.
- стая делукс - 170 лв.

Двойно настаняване 
- стая стандарт - 150 лв.

- стая класик - 170 лв.
- стая делукс - 190 лв.

За участниците в събитието се предлага настаняване на преференциални цени, 

които са валидни само при резервация и заплащане към 

Конгреси и събития ООД.

ХОТЕЛСКО НАСТАНЯВАНЕ 

Цените включват: 
нощувка, закуска и туристическа такса, използване на СПА

зона (фитнес, зкарит басейн, джакузи, сауна, 
билкова сауна, парна баня)

 
Върху цените не се начислява ДДС 

/чл. 86, ал. 1 от ЗДДС/.
УСЛОВИЯ И НАЧИН ЗА РЕГИСТАРЦИЯ



Можете да се регистрирате за участие онлайн на
www.events.cmebg.com

Моля, изберете първо български език преди създаване 
      на профил и регистриране

Регистриране

 • с кредитна/дебитна карта през онлайн системата за регистрация    
 • в брой в офиса на Конгреси и събития ООД /CME/ 
 • по банков път срещу издадена 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 хотел  България

 - Заплащане на хотелско настаняване на място няма да е възможно,
може да се прави само доплащане за придружаващи лица

Заплащане на такса участие и хотелско настаняване

Заявка на хотелско настаняване можете да направите
онлайн на www.events.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 

При анулации до 23 май 2022 г. се възстановява
платената сума за настаняване без първа нощувка

След 23 май анулации на резервации не се приемат 

След тази дата Конгреси и събития не гарантират
възможността за настаняване в предложения хотел

При намален престой сумата за хотелско настаняване не
се възстановява
При анулация, след 10 юни 2022 г., таксата правоучастие
не се възстановява.

      ел. адрес, а не на хотела

Хотелско настаняване 

За въпроси, регистрация и информация

Конгреси и събития ООД

Лицe за контакт: Даниела Радулова 
Тел.: 0896 700 967, (02) 9877 422
E-mail: daniela@cmebg.com
www.cmebg.com 

http://www.events.cmebg.com/
http://www.events.cmebg.com/
mailto:daniela@cmebg.com
http://www.cmebg.com/



