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Уважаеми колеги,

Във времето, в което получавате този бюлетин, вероятно настоящата изключително трудна 
ситуация се е отразила на живота Ви, създавайки различни предизвикателства, които е нужно 
да бъдат преодолявани ежедневно. За някои от нас ефектът от тази предизвикателна и силно 
обезпокояваща социална ситуация е поносим и мобилизиращ, а за други от нас - вероятно 
изключително сложен или трудно да бъде определен на този етап.

Като председател на новосъздадената Българска асоциация по сърдечносъдова образна 
диагностика с голямо удоволствие бих искала да Ви поканя да станете част от Конференция 
„2020: Годината на образната диагностика“. Събитието ще се проведе виртуално в периода 
27 - 29 ноември 2020 г. Заплануваният WORKSHOP ще се проведе на живо в хотел Hyatt Regency 
Sofia, гр. София, с опция и за виртуално участие. 

Първата конференция на новосъздадената Българска асоциация по сърдечносъдова образна 
диагностика се ражда в трудни времена. Динамичните времена, които преживяваме, ни 
мотивират да съсредоточим усилията си и в подкрепа към нашата общност, към генерирането 
на революционно ново знание, което ще ни помага да се справяме с все по-сложните проблеми, 
които се налага да решаваме.

По време на събитието ще можете да присъствате на онлайн лекции, сесии и симпозиуми 
с висока научна и практическа стойност. Ще дадем възможност и на водещи медицински 
компании да представят последните новости в медицинската техника и фармацията.

Конференцията има за цел да събере на едно място експерти и специализанти в областта на 
кардиологията, занимаващи се с инвазивната и неинвазивната образна диагностика, както и 
специалисти от останалите образни методики, намиращи все по-широк кръг на приложение в 
кардиологията.

Научната програма ще бъде разнообразна и обхващаща целия спектър по отношение на 
мултимодалната образна диагностика при клапни заболявания, левокамерна и деснокамерна 
функция, вродени пороци и субклинична оценка на миокардното нарушение.

С устойчивост, съпричастност и загриженост към близките ни и към цялото общество заедно 
ще успеем да преодолеем настоящата обстановка. Нека на прага на новото десетилетие и 
в годината на образната диагностика заедно да обсъдим и да обменим ценен професионален 
опит по значимите и горещи теми от нашата практика.

Предвид трудната обстановка, в която се намира не само България, но и целият свят, най-
напред искам да пожелая на Вас и Вашите близки здраве и сила! Колкото и трудни да са тези 
дни вярвам, че човешкият дух е по-силен!

С уважение,

Доц. Красимира Христова, дм
Председател на Организационния комитет
Председател на Фондация по неинванзивна образна диагностика в кардиологията
Председател на Българска асоциация по сърдечносъдова образна диагностика
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Организационен комитет

Председател:

Доц. Красимира Христова, дм

Членове:

Проф. Галина Кирова

Проф. Елена Кинова

Проф. Милена Станева

Проф. Найденка Златарева

Доц. Камелия Генова

Д-р Румен Маринов

Д-р Светлин Цонев

Николай Целов
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Основни теми
Левокамерна и деснокамерна функция при различни популации

Клапни заболявания

Мултимодалност на изображенията и изкуствен интелект, прилагани към 
кардиологичните техники за образна диагностика

Стрес-ехокардиография

Сърдечно-съдов магнитен резонанс

Сърдечна компютърна томография

Перфузионно изображение на миокарда

CMR техники на сърдечно-съдово изобразяване
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Предварителна програма

27 ноември 2020 / ПЕТЪК

28 ноември 2020 / СЪБОТА

29 ноември 2020 / НЕДЕЛЯ

       17:00       Официално откриване
17:00 – 19:30 Научна сесия

09:00 – 12:00 Научна сесия
                       Пауза
14:00 – 17:00 Научна сесия

Workshop на живо със съдействието 
на Berlin Chemie – “Курс по мултимодална 
образна диагностика за кардиолози”, с опция 
за виртуално участие.

Кафе пауза
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Регистрационна такса

WORKSHOP такса включва:

Кафе пауза на 29 ноември

Регистрационните такси са в лева и включват ДДС.

ТАКСА ONLINE УЧАСТИЕ

РАННА ТАКСА WORKSHOP 

175 лв.

95 лв.

125 лв.КЪСНА ТАКСА WORKSHOP

до 1 септември 2020 г.

до 26 ноември 2020 г.

На всички регистрирани делегати ще предоставим допълнителна информация 
с линкове за достъп до конгреса , а след приключване на събитието всеки от 

Вас ще получи индивидуален електронен сертификат за участие.



ПЛАЩАНЕ

АНУЛАЦИИ

СЕРТИФИКАТИ ЗА УЧАСТИЕ

РЕЗЮМЕТА

Такса правоучастие и хотелско настаняване може да бъдат платени:

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  –  ASSD2020
Получател   –   Компания за международни конгреси ООД

Писмено анулиране на заявената ранна такса е възможно до 26 юни 2020 г. при 
възстановяване на 50% от изплатената сума. За анулации след тази дата, суми не 
се възстaновяват.

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

Бихте могли да вземете участие в предстоящата конференция с доклад. Всички 
изпратени резюмета ще бъдат разгледани от научния комитет. 

Обемът на резюмето трябва да бъде между 200-250 думи и би следвало да има цел, 
аргумент и заключение. Моля, изпратете Вашите резюмета както на български, 
така и на английски език. 

Моля, подчертайте името на автора, който ще представи резюмето.

Авторите ще получат потвърждение за получения абстракт по e-mail, от електронния 
адрес, на който е изпратено резюмето.

Моля, изпратете Вашето резюме на e-mail: ahorozova@cic.bg

Краен срок за изпращане – 30 септември 2020 г.



Българска асоциация по
сърдечносъдова образна 
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София, кв. Витоша, ул. Леа Иванова №2
тел.: +359 2 892 08 08

e-mail: cic@cic.bg

www.CIC.bg

Анна Хорозова
Координатор проекти

тел.: 02/892 08 08
e-mail: ahorozova@cic.bg

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

Официален агент на конференцията


