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Последната година ни изправи пред сериозно предизвикателство, което промени

съществено нашата практика, но интервенционалната кардиология, като една от най-

динамичните области в медицината, продължава да се развива. Националният конгрес

по интервенционална кардиология, традиционно е форум, който дава възможност да

поддържаме клиничната си практика на най-високо ниво, да се запознаем с актуалните

новости и тенденции в областта, както и да развиваме общността.

Концепцията на конгреса е програмата да има изразена обучителна стойност със

следните акценти: хемодинамика, TAVI, ВСМ при възрастни и коронарни синдроми

(остри и хронични). Разбира се, традиционно, програмата ще включва

сесия, представяща собствен опит, както и предварително записани интересни случаи

на живо, съпътствани от важни дискусии, фирмени симпозиуми и др.

Националният конгрес по интервенционална кардиология винаги се радва на богата

медицинска изложба, която предоставя възможност на участниците да получат

компетентна информация за нововъведенията в индустрията.

За Юбилейното издание на конгреса сме избрали хибридна форма на организация, с

възможности за присъствено и онлайн участие, съобразени с пандемичната обстановка.

Ще направим всичко възможно събитието да се проведе при стриктно спазване на

съществуващите противоепидемични мерки.

Ще Ви очакваме, за да отбележим заедно X-тата Юбилейна годишнина на конгреса по

интервенционална кардиология!

С уважение, 

Доц. Васил Велчев
Председател на Българско дружество по интервенционална кардиология

ПОКАНА

Уважаеми колеги,

От името на Организационния комитет и лично от

свое име, имам удоволствието да Ви поканя да

участвате в X-ти Юбилеен конгрес по

интервенционална кардиология, който ще се състои

в периода 30 септември – 2 октомври 2021 г., в новия

Конгресен център на град Бургас.



Зоната за обществен достъп на

територията на пристанищен

терминал Бургас-изток се превърна

в любимо място на бургазлии и

гости на града. Поредното

допълнение към модерната визия

на пристанището е новопостроеният

Конгресен Център Бургас.

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ

Конгресен Център Бургас

Атрактивната сграда на шест нива се използва целогодишно и разполага с две зали за провеждане на

събития от най-различен характер. Разположението на сградата в близост до Морска гара, Централна

жп гара Бургас и Автогара Юг, което дава възможност да се осъществяват лесни интермодални

връзки между обслужващите три вида транспорт – автомобилен, железопътен и воден, както и до

редица първокласни хотели, прави местоположението на Конгресния център практически идеално.



СХЕМА НА ПРЕДВАРИТЕЛНАТА ПРОГРАМА

Регистрация

Пленарни 

сесии

Медицинска 

изложба

Официално 

откриване

Пленарни 

сесии

Официална 

церемония за 

годишнината 

на конгреса

30 септември
/четвъртък/

2 октомври
/събота/

1 октомври
/петък/

3 октомври
/неделя/

Пленарни 

сесии

Медицинска 

изложба

Кафе - пауза

Пленарни 

сесии 

Обяд

Пленарни 

сесии

Медицинска 

изложба

Кафе - пауза

Пленарни 

сесии

Официално 

закриване

Вечеря

Пленарни 

сесии

Медицинска 

изложба

Кафе - пауза

Пленарни 

сесии

Обяд 

Пленарни 

сесии

Медицинска 

изложба

Кафе – пауза

Пленарни 

сесии

Отпътуване



Такса присъствено 
участие

Лекари
Специализанти

и 
мед. сестри

Студенти 
Онлайн 
участие

До 1 юли 2021 г. 240 лв. 120 лв. 60 лв. 168 лв.

От 1 юли и на място 300 лв. 144 лв. 72 лв. 168 лв.

Таксите включват 20% ДДС. 

Таксата за присъствено участие включва:  
• достъп до научните сесии
• достъп до медицинската изложба
• комплект материали, вкл. окончателна 

програма
• кафе – паузи
• обеди на 1 и 2 октомври
• вечеря на 2 октомври
• сертификат за участие

Таксата за онлайн участие включва:  
• онлайн достъп до научните 

сесии
• електронен сертификат за 

участие

Такси участие 

Общи условия:
 Всички участници трябва да се регистрират, като използват електронната онлайн регистрационна

система на www.events.cmebg.com. Моля, изберете първо български език преди да пристъпите към
регистрационния формуляр. След като попълните личните си данни, продължете към страница
Регистрация.Като изберете една от опциите на бутона Статут ще видите всички приложими
регистрационни такси.

 Студентите доказват своя статут с копие от студентската си книжка, заверена за съответната
академична година.

 Таксата правоучастие може да бъде заплатена с кредитна/дебитна карта през онлайн системата за
регистрация, лично в офиса на Конгреси и събития /CME/ на адрес: гр. София, ул. Фредерик Жолио
Кюри 17, бл. 2, ет. 5, офис 9 или по банков път:
Банкови детайли:
Бенефициент: Конгреси и събития ООД
Банка: Обединена Българска Банка
IBAN: BG12UBBS80021038213740
BIC: UBBSBGSF
Моля, отбележете на банковия документ Вашето име и “Интервенционален конгрес”. 
Всички разходи по банковите преводи са за сметка на платеца. 

 На място заплащането на такса правоучастие се извършва на Бюро Регистрация, разположено в 
Конгресен Център Бургас.

 В случай на неявяване таксата правоучастие не се възстановява.

РЕГИСТРАЦИЯ

http://www.events.cmebg.com/


За участниците в конгреса се предлага настаняване в следните хотели в гр. Бургас. 
Цените са преференциални и са валидни само при резервация и заплащане към Конгреси и 

събития, съгласно условията, описани по-долу.
Цените включват нощувка и закуска. 

Хотел /Вид стая
Единично 

настаняване 
Двойно 

настаняване 

Гранд Хотел Приморец 5* 

Стандартна стая 170 лв. 190 лв. 

Хотел България 4*

Стая Стандарт 90 лв. 104 лв.

Стая Класик 98 лв. 114 лв.

Хотел ДАС Марина 3*

Стая изглед град 115 лв. 140 лв. 

Стая изглед море 125 лв. 173 лв.

Общи условия за настаняване

Условия за резервация:
Заявка на хотелско настаняване можете да направите през онлайн платформата за регистрация на адрес
https://events.cmebg.com.
Цените са на помещение и включват: нощувка, закуска и туристическа такса. Върху цените не се
начислява ДДС /чл. 86, ал. 1 от ЗДДС/.
Хотелската резервация е гарантирана само при пълно предплащане на цялото настаняване до 6 август
2021 г..
Всяка промяна/анулация на резервация трябва да бъде изпратена на Конгреси и събития (CMЕ) писмено
на ел. адрес, а не директно на хотела.

Заплащане:
Хотелското настаняване може да бъде заплатено с кредитна/дебитна карта през онлайн системата за
регистрация, лично в офиса на Конгреси и събития /CME/ или по банков път на посочените по-горе
банкови детайли.
Всички разходи по банковите преводи са за сметка на платеца.
Заплащане на хотелско настаняване на място няма да е възможно.

Анулационни срокове:
 При анулации до 6 август 2021 г. се възстановява платената сума за настаняване без първа нощувка.
 След 6 август анулации на резервации не се приемат. След тази дата Конгреси и събития не

гарантират възможността за настаняване в конгресните хотели.
 При намален престой сумата за хотелско настаняване не се възстановява.

При влошена епидемиологична обстановка или обявяване на извънредно положение, УС на БДИК може
да вземе решение за провеждане на събитието изцяло онлайн до 27 август. При преминаване на
конгреса онлайн, и при поискване, суми за хотелско настаняване ще бъдат възстановени в пълен
размер. При анулация на присъственото събитие след 27 август без наличие на форсмажорни
обстоятелства суми за хотелско настаняване не се възстановяват.

НАСТАНЯВАНЕ

https://events.cmebg.com/


Гранд Хотел Приморец *****

Емблематичният Гранд хотел и СПА Приморец е разположен в Морската градина на Бургас,

уникално местоположение до плажната ивица и в непосредствена близост до центъра на града.

Хотелската част на Гранд хотел и СПА Приморец разполага със 109 стаи и апартаменти,

характеризиращи се с елегантен декор и дискретен лукс и разполагащи с индивидуална

климатична инсталация, LCD телевизор с дигитална сателитна телевизия, оптичен безжичен и

кабелен интернет достъп, телефон, минибар, персонален сейф, луксозен санитарен възел с вана,

душ кабина, сешоар, козметично огледало и телефон, халат за баня.

Хотел Приморец предлага голямо разнообразие на допълнителни услуги, сред които охраняем

подземен и надземен паркинг, високоскоростен безжичен интернет достъп в целия комплекс,

ресторант Приморец с панорамна тераса, Средиземноморски ресторант, пиано-бар, лечебно-

възстановителен СПА и Уелнес център, външен и вътрешен басейн, фитнес център.

Гранд хотел Приморец е разположен на 5 мин. пешеходно растояние от Конгресен Център

Бургас и на 3 мин. с автомобил.

Единична/двойна стая



Хотел България **** 

Напълно реновираният, с 40-годишна традиция и опит, хотел България е разположен в сърцето на
град Бургас, в непосредствена близост до транспортните възли, административните и финансови
институции, търговските центрове и заведенията за хранене и развлечения.
Високата 71 метра сграда на хотел България разполага със 17 етажа, предлагащи невероятна
гледка към Бургаския залив и старата градска част.
Хотел България разполага със 183 стаи и 11 апартамента, обзаведени с вкус и стил. Всички стаи са
с централна климатизация с индивидуално регулиране и смяна на режима, телевизори с плосък
екран, работен кът, мини бар, електрическа кана и сет за кафе и чай, безплатен сейф, баня с душ
кабина, сешоар и тоалетни принадлежности. Повечето стаи имат панорамна гледка към
Бургаския залив или центъра на града.
За повишаване на ефективността и комфорта на своите гости, хотел България предлага безплатен
интернет не само в хотелските стаи, но и на всички места с обществен достъп. Ha тepитopиятa нa
ĸoмплeĸca ce нaмиpa pecтopaнт „Бългapия“, oщe няĸoлĸo зaвeдeния, ĸoнфepeнтни зaли, cпopтнo
peĸpeaтивeн ĸoмплeĸc c бaceйни и обновен СПА център, фитнec цeнтъp.
Хотел България е разположен на 10 мин. пешеходно растояние от Конгресен Център Бургас и на 6
мин. с автомобил.
Стая Стандарт - максимално настаняване: 2 възрастни
Стая Класик - максимално настаняване: 2 + 1 възрастни

Стая Стандарт Стая Класик



Хотел ДАС Марина *** 

Модерният бизнес хотел ДАС Марина се намира на Морска гара – Бургас, непосредствено на
морския бряг и в сърцето на морската градина. Сградата разполага със собствен надземен
паркинг и е разположена само на кратко пешеходно разстояние от центъра на Бургас, всички
основни институции, централните автобусна и железопътна гари.
Хотелът е с изчистен и минималистичен интериор, вдъхновен от най-новите дизайнерски
тенденции, съчетаващ уютните и топли нюанси на Средиземноморието.
Хотел ДАС Марина разполага с 33 стаи с изумителна гледка към морето и 30 стаи с гледка,
разкриваща динамика на градска среда. Всички хотелски помещения са обзаведени с
изключително деликатен и стилен интериор. Функционалните и комфортни стаи разполагат с
климатик, плоскоекранен телевизор, безплатен безжичен интернет, безплатен сейф, мини
бар, стилна баня с душ кабина и сешоар. На разположение на гостите във всяка стая има кът за
приятна и удобна обстановка за работа и почивка.
Хотел ДАС Марина се намира на 3 мин. пеша от Конгресен Център Бургас.
Стая изглед град – обзаведена с две отделни легла или спалня, компактен кът за отдих,
реновирана баня.
Стая изглед море – разполага по-голяма площ, френско легло /спалня/, просторен кът за
почивка, работно място, голяма баня.

Стая изглед град  Стая изглед море  



КОНТАКТИ

Деница Йонкова /спонсори/
Тел.: 0896 700 952, (02) 9877 422 
E-mail: denitza@cmebg.com

Официален партньор при организацията на събитието 
е фирма Конгреси и събития ООД.

Мира Бонова /изложители, 
регистрация и настаняване/
Тел.: 0896 700 956, (02) 9877 422 
E-mail: mira@cmebg.com

www.cmebg.com

Адрес: 
ул. Фредерик Жолио-Кюри № 17, бл. 2, 
ет. 5, офис 9, София 1113

Лица за контакт:

mailto:denitza@cmebg.com
mailto:mira@cmebg.com
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