


Приветствено слово

 Уважаеми колеги, 

 за мен е изключителна чест да 
Ви поканя на Националния конгрес по 
ревматология, който ще се проведе 
от 31 май до 3 юни 2018 г. в хотел Риу 
Правец ****. Забележителното е, че през 
2018 година се навършват 35 години от 
основаването на Българското дружеството 
по ревматология, събитие което трябва да 
отбележим достойно. 

Традиционно нашите научни форуми са едни от най-големите и значими 
научни медицински събития в страната. На този конгрес ще имаме възможност 
да се запознаем с върховите постижения в областта на ревматологията, 
да дискутираме по актуални въпроси и не на последно място утвърдени 
специалисти и млади колеги ще имат възможност да обменят ценен опит. 

Научната програма на конгреса ще включва изследователски тези, които 
обединяват достиженията на световните практики и съвременния клиничен 
опит в България. Няма да пропуснем и сателитните симпозиуми на водещите 
фармацевтични компании, които ще ни запознаят с модерните и бъдещи 
технологии и лекарствени разработки. 

От мое име и от името на Организационния комитет на Националния конгрес 
по ревматология с удоволсвие ще Ви приветствам в Хотел Риу Правец****!
 

С уважение,

Проф. Д-р Румен Стоилов
Председател на Организационния комитет
Председател на Българско дружество по ревматология
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ПРЕдварителна програма

ФИНАЛНАТА НАУЧНА ПРОГРАМА ЩЕ БЪДЕ КАЧЕНА НА САЙТА 
НА:

 БЪЛГАРСКО ДРУЖЕСТВО ПО РЕВМАТОЛОГИЯ
 www.rheumatologybg.org

 КОМПАНИЯ ЗА МЕЖДУНАРОДНИ КОНГРЕСИ –     
 ОФИЦИАЛЕН АГЕНТ НА СЪБИТИЕТО
 www.cic.bg

31 май 2018 
четвъртък

01 юни 2018 
петък 

02 юни 2018 
събота 

03 юни 2018 
неделя

  14:00 - 19:00 
Регистрация  

и 
настаняване

Официално 
откриване, сесии

09.00 - 13.00
Научни сесии

Постерни сесии
Сателитни 

симпозиуми

09.00 - 13.00
Научни сесии

Постерни сесии
Сателитни 

симпозиуми

Закриване 
на конгрес и 
отпътуване

13.00 – 14.00 
Обяд

13.00 – 14.00 
Обяд

20.00 Вечеря 20.00 Вечеря20.00 Вечеря

14.00 – 17.00
Научни сесии

Постерни сесии
Сателитни 

симпозиуми

14.00 – 17.00
Научни сесии

Постерни сесии
Сателитни 

симпозиуми



ОСНОВНИ ТЕМИ

Възпалителни ставни забол�вани�

Системни забол�вани� 
на съединителната тъкан

 ДегеНЕративни ставни забол�ваниЯ 
           и кристални атропатии

VARIA



РЕЗЮМЕТ�

 Краен срок за изпращане на резюмета: 29 МАРТ 2018 г.

 ИЗИСКВАНИЯ

 Резюмета се изпращат в електронен вид на адрес:
 rheumatology2018@cic.bg
 Резюмето не трябва да надхвърля повече от 300 думи, шрифт Times 
New Roman, големина 12,  междуредие 1,5.
 Резюметата трябва да бъдат представени на български или английски 
език.
 Използвайте заглавие, което показва съдържанието на резюмето.
 Заглавието трябва да бъде изписано с ГЛАВНИ БУКВИ.
 Избягвайте използването на съкращения в заглавието.
 Максималният авторски колектив следва да бъде до 8 автори.
 Задължително е посочването на кореспондиращ автор в текста на 
e-mail-a и възможности за контакт - клиника, болница, пощенски код, град, 
държава, e-mail, телефон. 
 Задължително е изписването на точните наименования на 
институцията, в която работи всеки от авторите в поредността (клиника, 
болница, град, държава).
 За думи, които са съкратени, използвайте пълното наименование 
при употребата им първия път, последвано от стандартното съкращение в 
скоби.
 Моля подчертайте името на автора, който ще представи на място 
съобщението или постера.

Всички изпратени резюмета ще бъдат рагледани от Научния комитет на събитието. 
Авторите трябва да имат готовност да представят своята разработка в рамките на 
12 минути експозе и 3 минути за дискусия. Резюметата на всички останали автори 
ще бъдат представени в постерна сесия. Авторите ще получат потвърждение дали 
резюмето е прието за устна презентация или постер по e-mail, на електронния адрес, 
от който е изпратено. 

 ИЗИСКВАНИЯ НА МЯСТО

УСТНИ
ПРЕЗЕНТАЦИИ

ПОСТЕРНИ
СЕСИИ

Официален език

Носител/Формат

Представяне

Български и 
английски език

USB

на място в 
пленарна зала

Български и 
английски език

по избор

в близост до 
пленарна зала



РЕГИСТР�ЦИЯ

За регистрация е необходимо да попълните регистрационен формуляр 
и да го изпратите на официалния агент на Конференцията - CIC Ltd.  по 
поща, факс или имейл:
                 
 Адрес:   София 1700, кв. Витоша, ул. Леа Иванова № 2
 E-mail:  rheumatology2018@cic.bg
 Fax:       + 359 2 892 08 00

Регистрационният формуляр е достъпен и онлайн на сайта на Българско 

дружество по ревматология: www.rheumatologybg.org

РЕГИСТРАЦИОННАТА ТАКСА ВКЛЮЧВА:

 Достъп до научните сесии, постерни сесии, сателитни симпозиуми
 Достъп до медицинската изложба
 Делегатски комплект с печатни материали 
 Научна програма / сборник с резюмета
 Вечеря на 31 май 2018
 Вечеря на 01 юни 2018
 Вечеря на 02 юни 2018
 Обеди
 Кафе - паузи 

РЕГИСТРАЦИОННА ТАКСА

Ранна такса (преди 5 март 2018)

Късна такса (след 5 март 2018) 
на място 

450 лв.

550 лв.



МЯСТО ДОМ�КИН

 Домакин на Конгреса по ревматология през 2018 година ще бъде 
модерният и луксозен Хотел Риу Правец ****. Разположен на брега на 
живописно езеро, обрадено от планини и красива природа, хотелът се 
намира само на 60 км. от град София. Съчетанието от природа, комфортна 
леглова база, мултифукционални пространсва за събития, отлична кухня 
и няколко ресторанта, правят хотела отлична дестинация както за релакс, 
така и за провеждане на големи бизнес и научи форуми.



Н�СТ�НЯВ�НЕ

Настаняването на участнниците ще се осъществи в Хотел Риу Правец по реда 
на подадената заявка и според възможностите и разпределението на хотела.

Настаняването  на  участниците  се заявява чрез попълване на 
регистрационния формуляр и изпращането му до официалния агент на 
събитието – CIC Ltd. 

Хотелската резервация ще бъде направена съобразно получена информация 
от регистрационния формуляр, вид стая/брой нощувки. 

Резервацията на стаята е валидна след предплащане  на  пълен престой  и 
получаване на писмено потвърждение от страна на  CIC Ltd.



Плащане 

 ТАКСА ПРАВОУЧАСТИЕ И НАСТАНЯВАНЕ СЕ ЗАПЛАЩАТ   
 ПРЕДИ  КОНФЕРЕНЦИЯТА В ОФИСА НА CIC LTD. ИЛИ ПО   
 БАНКОВ ПЪТ:

 В офиса на CIC Ltd.: 
 гр. София 1700, кв. Витоша, ул. Леа Иванова 2
 тел: 02 / 892 08 08

 Чрез превод на:
 Банка: УниКредит Булбанк АД
 Адрес:  гр. София, ул. Княз Алек сандър Батенберг I № 12
 IBAN: BG72 UNCR 9660 1064 4601 18      
 BIC/ SWIFT: UNCRBGSF
 Получател: Компания за международни конгреси ООД

 Моля, отбележете в платежното нареждане Вашите три имена, 
както и кода на събитието „РЕВМАТОЛОГИЯ 2018“. 

 За фактуриране, моля изпратете данни на адрес: 
 rheumatology2018@cic.bg

 В случай на неизпратени/непопълнени данни за фактура в срок от 
5 дни от датата на плащане, CIC не носи отговорност за издаването на 
фактура!

 



�НУЛ�ЦИИ И СРОКОВЕ

 Канселиране на участие и въстановяване на плащане за 
регистрационни такси и хотелско настаняване е възможно:

 До 5 март за такса ранна регистрация

 До 5 март за хотелско настаняване

ВАЖНИ ДАТИ

 05 март 2018 Краен срок за ранна регистрация

 05 март 2018 Краен срок за промени и анулации

29 март 2018 Краен срок за изпращане на резюмета

31 май  2018         Официално откриване и вечеря

01 юни 2018         Вечеря

02 юни 2018         Вечеря

03 юни 2018         Закриване

АНУЛАЦИИ И СРОКОВЕ



ОФИЦИ�ЛЕН �ГЕНТ Н� КОНФЕРЕНЦИЯТ�

Тел: 02/892 08 08; 09 
Факс: 02 / 892 08 00
София 1700, кв. Витоша, 
ул. Леа Иванова № 2
Е-mail: rheumatology2018@cic.bg

www.cic.bg


