
 



Уважаеми колеги,

Като председател на Фондация по неинвазивна образна диагностика в кардиологията 
и Работна група по неинвазивна образна диагностика, имам огромното удоволствие да Ви 
поканя на III Национална среща по ехокардиография и неинвазивна образна диагностика 
в кардиологията. Събитието ще се състои в периода 4-6 юли 2019 г. в хотел „Риу Правец“, 
гр. Правец.

Националната среща се превръща в една успешна традиция, която ни дава възможност 
отново да се съберем и обменим полезен опит и идеи, да повишим квалификацията си и да 
дискутираме теми от ключово значение за нашата работа. Тази година научната програма 
ще бъде още по-богата и адекватна на стремежа ни да отговорим на очакванията на 
аудиторията, сред която ще присъстват специалисти в областта на кардиологията, 
инвазивната и неинвазивната образна диагностика, ултразвука, радиологията, 
рентгенологията, анестезиологията и други свързани специалности. Неизменно е и 
международното присъствие в лицето на чуждестранните ни гост лектори, които ще 
представят най-значимите новости в областта в комбинация с клинични случаи от своята 
практика.

От свое име и от името на Организационния комитет Ви благодаря за научния принос 
и активното присъствие и ще се радвам да се срещнем в Правец!

С уважение,

Доц. Красимира Христова, дм
Председател на Организационния комитет
Председател на Фондация по неинвазивна образна диагностика в кардиологията
Председател на РГ по неинвазивна образна диагностика

Доц. Елена Кинова, дм
Член на УС на Фондация по неинвазивна образна диагностика в кардиологията
Секретар на РГ по неинвазивна образна диагностика
Избран президент на РГ по неинвазивна образна диагностика

Д-р Светлин Цонев, дм
Член на УС на Фондация по неинвазивна образна диагностика в кардиологията
Представител на Kлуб 35 /НІТ към ЕАСVІ/



Организационен комитет

Основни теми

Доц. Красимира Христова

Доц. Елена Кинова
 

Д-р Светлин Цонев 

Доц. д-р Камелия Генова

Проф. д-р Галина Кирова

• Мултимодална образна диагностика в условия на спешност 

• Оценка на асимптомна сърдечна болест и роля на образната   

    диагностика при първична превенция

• Миокардна механика в клиничната практика 

• Eхографски и други модалности в интервенционалната кардиология

• Образна диагностика при сърдечна недостатъчност

• Основни принципи на сърдечния ЯМР

• Сърдечни маси, вродени пороци и пулмонална хипертония 

• Модерни ехографски техники в клиничната практика 

• Засягане клапен апарат



Предварителна  програма

4 Юли 2019, Четвъртък

5 Юли 2019, Петък

6 Юли 2019, Събота

Пристигане
Регистрация
Настаняване
Официално откриване
Научни сесии
Медицинска изложба
Кафе пауза
Коктейл „Добре дошли“

Научни сесии
Медицинска изложба
Кафе паузи
Обяд
Официална вечеря

Научни сесии
Медицинска изложба
Кафе пауза
Официално закриване
Отпътуване



Регистрация

РАННА ТАКСА

ТАКСА ЗА СПЕЦИАЛИЗАНТИ

240 лв.

120 лв.

РЕГИСТРАЦИОННИ ТАКСИ И СРОКОВЕ*

КЪСНА ТАКСА

до 1 май 2019 г.

след 1 май 2019 г. 320 лв.

Регистрационната такса включва:

• Достъп до научните сесии;
• Достъп до медицинската изложба; 
• Комплект материали;
• Сертификат за участие;

• Кафе паузи;
• Обяд на 5 юли;
• Коктейл „Добре дошли“ на 4 юли;
• Официална вечеря на 5 юли.

Хотелско  настаняване

ХОТЕЛ ЕДИНИЧНА СТАЯ ДВОЙНА СТАЯ ЛЕГЛО В ДВОЙНА СТАЯ*

Риу Правец 128 лв. 198 лв. 99 лв.

Опцията за настаняване „легло в двойна стая“ е възможна само при изрично посочване името на втория 
човек в стаята.

Цените за настаняване включват нощувка, закуска, застраховка, туристическа такса и 9% ДДС.

Резервацията в „Риу Правец“ е валидна само след заплащане на 100% от стойността на заявените нощувки.



Обща  информация

Анулации

Резюмета

Сертификати  за  участие

Писмено анулиране на заявената ранна такса е възможно до 30 март 2019 г. при възстановяване на 
50% от изплатената сума. За анулации след тази дата, суми не се възстaновяват.

Бихте могли да вземете участие в предстоящата среща с доклад. Всички изпратени резюмета ще 
бъдат разгледани от научния комитет. Моля, изпратете вашето резюме на e-mail: echocardio2019@cic.bg. 
Краен срок за изпращане - 10 май 2019 г.

На всички регистрирани участници ще бъдат изпратени електронни сертификати за участие.

ПЛАЩАНЕ
Такса правоучастие и хотелско настаняване могат да бъдат платени:

• Чрез кредитна/дебитна карта: 

(Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro, Diners Club)

• В офиса на Компания за международни конгреси ООД 

гр. София 1700, кв. Витоша, ул. Леа Иванова № 2;

• Чрез банков превод, който да съдържа Вашето име: 

Банка: УниКредит Булбанк АД
Адрес:  гр. София, ул. Княз Александър Батенберг I № 12
IBAN: BG72 UNCR 9660 1064 4601 18      
BIC: UNCRBGSF
Основание за плащане: ECHOCARDIO2019
Получател: Компания за международни конгреси ООД



Официален агент

София, кв. Витоша, ул. Леа Иванова №2
тел: +359 2 892 08 08 до 79
факс: +359 2 892 08 00
email: cic@cic.bg

www.CIC.bg

За участие или за допълнителна информация, не се колебайте да се свържете с нас:

Елена Петрова
Мениджър проекти

Компания за международни конгреси ООД
М: 0884 529 763

Е: epetrova@cic.bg
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