
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Българско Дружество по Анестезиология и Интензивно лечение  
 

България, София 1606, бул. „Св. Г. Софийски” №3,  
тел: +35929225789;  

факс: +35929226053 
ccbulg@abv.bg, www.anesthesiology.bg 

Председател:  чл. кор. проф. Николай Петров, д.м.н. 
 

  
22-ри  НАЦИОНАЛЕН  КОНГРЕС  ПО АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ 

С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ  

 
16-та НАЦИОНАЛНА  КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ЕНТЕРАЛНО И ПАРЕНТЕРАЛНО ХРАНЕНЕ 

С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ  

 
10-ТА  НАЦИОНАЛНА  КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ И ЛЕЧЕНИЕ НА БОЛКАТА 

С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ 

 
14-17.10.2021г. 

Хотел „ Астор Гардън”***** к.к. Св. Св. Константин и Елена 
 

Организиран с любезната подкрепа на : 
БУЛСПЕН 

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ И ЛЕЧЕНИЕ НА БОЛКАТА 
ВОЕННОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЯ 

 

mailto:ccbulg@abv.bg
http://www.anesthesiology.bg/


 

ПАКЕТНИ ЦЕНИ НОЩУВКИ 
 

Пакет с 1 нощувка за 1 човек в стандартна 

стая 

Двойна стая 
85 лв. 

Единична 
стая 

145 лв. 

Пакет с 1 нощувка за 1 човек в стандартна 

стая с изглед море 

Двойна стая 
95 лв. 

Единична 
стая 

155 лв. 

Пакет с 2 нощувки за 1 човек в стандартна 

стая 
Двойна стая 

170 лв. 

Единична 
стая 

290 лв. 

Пакет с 2 нощувки за 1 човек в стандартна 

стая с изглед море 
Двойна стая 

196 лв. 

Единична 
стая 

310 лв. 

Пакет с 3 нощувки за 1 човек в стандартна 

стая 

Двойна стая 
235 лв. 

Единична 
стая 

400 лв. 

Пакет с 3 нощувки за 1 човек в стандартна 

стая с изглед море 

Двойна стая 
265 лв. 

Единична 
стая 

435 лв. 

Пакет с 4 нощувки за 1 човек в стандартна 

стая 
Двойна стая 

320 лв. 

Единична 
стая 

545 лв. 

Пакет с 4 нощувки за 1 човек в стандартна 

стая с изглед море 

Двойна стая 
360 лв. 

Единична 
стая 

590 лв. 

 
Посочените пакетни цени са в лева, на човек на ден и включват: 

 3 нощувки на Ултра ол инклузив: закуска /07:30-10:30/, обяд /12:30-
14:30/ и вечеря /18:00-21:00/, организирани на блок маса в 
основния ресторант Азаро; 

 Интернет на територията на хотела; 
 Паркинг пред и в близост до хотела; 
 SPA & WELNESS пакет – сауна, парна баня, фитнес, вътрешен 

минерален басейн. 
ALL INCLUSIVE напитките се предлагат 24 часа на лоби бар, с 

изключение на твърд алкохол, който не се предлага между 23:00 ч. и 

10:30 ч. 



 

Посочените пакетни цени не включват: 
 Ползване на SPA & WELNESS за съвременни релакс и 

възстановителни процедури 
 Телефонни разговори 
 Мини бар в стаята 

 
СПЕЦИАЛНО ЗА ГОСТИТЕ НА КОНГРЕСА: 

 15% отстъпка от предлаганите услуги в Aquahouse Thermal & Beach, 

http://aquahouse.bg/, който се намира в непосредствена близост до 

хотела и предлага разнообразие от възможности за релакс, 

възстановяване, спорт и  

 забавления. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Нощувките, настаняването и изхранването се организират  
от фирма „ЕМЕРАЛД ТРАВЕЛ БЪЛГАРИЯ” ООД – г-жа Яна Хитова 
 
Тел.: +359 2/ 951 51 15; +359 2/ 951 57 57; +359 2/ 953 10 74; +359 2/ 953 10 
75; yana@emeraldbg.com;                                             
София, ул.”Доспат” № 24   
Банкова сметка:   Уникредит Булбанк – клон Самуил  
гр. София,  ул.”Самуил” № 1 
IBAN BG47 UNCR7630 10787109 80 
BIC UNCRBGSF 
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НАУЧНИ ТЕМИ НА КОНГРЕСА: 

 

1. Анестезия 

- Венозна анестезия 

- Регионална анестезия 

- Лечение на болката 

- Анестезия в амбулаторната практика 

2. Травма 

- Черепно-мозъчна травма 

- Спинална травма  

- Травма на таза 

- Гръдна и белодробна травма 

- Коремна травма 

- Мениджмънт на масивна кръвозагуба 

3. Клинично хранене 

- Методи за оценка на нутритивния статус 

- Парентерално хранене 

- Ентерално хранене 

- Смесено хранене 

4. Интензивно лечение  

- Ковид-синдром и интензивно лечение  

5. Ултрасонография 

6. Фармакология 

7. Физикална терапия и рехабилитационна медицина 

8. Медицинска технология 

9. Научни изследвания и иновации 

 

Сесия за медицински сестри и акушерки 

Сесия за студенти 

 

КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА РЕЗЮМЕТА И ПОСТЕРИ 

31 АВГУСТ 2021г. 

 

 

 



ИЗИСКВАНИЯ КЪМ РЕЗЮМЕТАТА: 
 

 Резюмето не трябва да надхвърля повече от 250 думи, шрифт Arial, 
големина 10, междуредие 1,5; 

 Резюметата трябва да бъдат представени на български и английски 
език; 

 Резюметата трябва да бъдат структурирани в 4 части:  
      (I) Цел на изследването, (II) Материал и методи, (III) Резултати, (IV) 
Заключение;  
 Използвайте заглавие, което показва съдържанието на резюмето;  
 Заглавието трябва да бъде изписано с ГЛАВНИ БУКВИ;  
 Избягвайте използването на съкращения в заглавието;  
 За думи, които са съкратени, използвайте пълното наименoвание при 

употребата им първия път, последвано от стандартното съкращение в 
скоби;  

 Задължително е посочването на e-mail на кореспондиращия автор и 
възможности за контакт – клиника, болница, пощенски код, град, 
държава, телефон;  

 Задължително е изписването на точните наименования на 
институцията, в която работи всеки от авторите в поредността – 
клиника, болница, град, държава; 

 Моля подчертайте името на автора, който ще представи съобщението 
или постера. Постерът е необходимо да бъде с размери 80 см ширина и 
120 см дължина. 
 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПОСТЕРИТЕ: 
 

ПОСТЕРИ НА ПЛАТНО:  
Размер на постерните платна - формат 150 см (височина) х 100 см 
(широчина). Презентаторите на постерите трябва да стоят до тях по време 
на постерната сесия. Постерите ще останат изложени до края на конгреса.  
 
ЕЛЕКТРОННИ ПОСТЕРИ: 
1. Файлов формат - PPT, PPTX  (MS PowerPoint) 
2. Формат на слайдовете - 16:9  
3. Максимален размер на файла – 1 GB 
4. Формат на дисплея - 16:9 
5. Максимален брой страници – 4 (1заглавен и 3 съдържание) настроени за 
автоматична смяна 
6. Носител – USB Flash drive, е-майл 



Препоръчваме Ви да използвате ясни и четливи шрифтове, с размер на 
основното съдържание минимум 29 пункта. 
 
                                  Изпращане на e-mail:  ccbulg@abv.bg 

 

ТАКСА УЧАСТИЕ: 

 

 До 30 август 2021 г.                         80 лв. 

           След 30 август  2021 г.                        100 лв. 

          Такса участие за медицински сестри             30 лв. 

          Студенти по медицина                                   –  без такса участие 

 

ТАКСИ ЗА СПОНСОРСТВО И ФИРМЕНО ПРЕДСТАВЯНЕ:  

 

Генерален спонсор                    18 000 лв.  

Основен спонсор                   15 000 лв.  

Спонсор        10 000 лв. 

Симпозиум 60 мин.                      6 000 лв.  

Симпозиум 30 мин.                      3 000 лв.  

Презентация 20 мин.                       2 000 лв.  

Щанд 4м2                     2 400 лв.  

Щанд 2м2                     1 200 лв.  

 

Плащането на такса участие и такси за спонсорство и фирмено 
представяне към Българското Дружество по анестезиология и 
интензивно лечение става само по банков път.  
 
СДРУЖЕНИЕ БЪЛГАРСКО ДРУЖЕСТВО ПО АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И 
ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ 
АДРЕС:  София, бул. „Св. Георги Софийски” № 3 
Пощенска банка – „Юробанк България“ АД  
IBAN: BG11BPBI81701605951562 
                                                                                                        Телефон за връзка : 02/ 9225789 

    



 
 

 

 

 


