


Уважаеми колеги, 
                                                     
За поредна година имам удоволствието да ви поканя на традиционната научна 
конференция „Съвременни концепции в лечението на ушите, носа и гърлото“. 
Събитието ще се проведе в периода 19-21 октомври 2018 г. в Гранд Хотел Пловдив, гр. 
Пловдив.

Специалисти с утвърден опит в областта на оториноларингологията ще споделят 
своите идеи и постижения както в теоретичната сфера, така и от практиката. Освен 
участие в богатата научна програма, конференцията предоставя и прекрасната 
възможност за лични срещи и дискусии в неформална среда с лекторите и гостите по 
време на социалните събития.

Целта на научната конференция „Съвременни концепции в лечението на ушите, носа и 
гърлото“ е да повиши степента на квалификация на всички участници.  Доказателство 
за успеха на събитието е растящият професионализъм и познания в областта.

Благодаря ви за активното участие и безценния научен принос, за да може всяка 
година конференцията да бъде все по-полезна, атрактивна и успешна.  

Очаквам ви в Гранд Хотел Пловдив.

С уважение,

Проф. д-р Диана Попова
Председател на Организационния комитет
Председател на Асоциацията на лекарите по оториноларингология Проф. д-р Стоян Белинов - ИСУЛ



Организационен комитет
Председател

Проф. д-р Диана Попова

Заместник-председатели: 
Доц. д-р Соня Върбанова
Доц. д-р Юлиан Рангачев

Генерален секретар: 
Доц. д-р Спиридон Тодоров

ОСНОВНИ ТЕМИ
Отология

Ринология 

Ларингология

Разни



ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОГРАМА

19.10.2018 - ПЕТЪК
Регистрация

Медицинска изложба
Официално откриване

Пленарни заседания
Кафе паузи

Коктейл „Добре дошли“

20.10.2018 - СЪБОТА
Пленарни заседания

Медицинска изложба
Кафе - паузи
Работен обяд

Закриване
Официална вечеря

21.10.2018 – НЕДЕЛЯ
Отпътуване



Регистрация

хотелско настаняване

Ранна такса                                                                           264 лв.                        до 31 август 2018 г.  

Късна такса                                                                         292 лв.            до 28 септември 2018 г. 

Такса на място                                                                    360 лв.       след 28 септември 2018 г.

Ранна такса за студенти и специализанти          102 лв.                       до 31 август 2018 г. 

Късна такса за студенти и специализанти          120 лв.            до 28 септември 2018 г. 

Такса на място за студенти и специализанти    156 лв.       след 28 септември 2018 г.

За регистрация, моля, попълнете регистрационния формуляр и го изпратете на официалния 
агент на конференцията – КОМПАНИЯ ЗА МЕЖДУНАРОДНИ КОНГРЕСИ ООД:

Кристина Михайлова
+359 889 28 11 55

kmihaylova@cic.bg

*Резервацията в Гранд Хотел Пловдив е валидна само след заплащане на 100% от стойността на заявените нощувки.

*Резервацията в хотел Марица е валидна само след заплащане на 50% от стойността на заявените нощувки.

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

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

Хотелската резервация е валидна само след заплащане на съответните нощувки непосредствено след изпращане на 
попълнен регистрационен формуляр.

ХОТЕЛ ЕДИНИЧНА СТАЯ ДВОЙНА СТАЯ ЛЕГЛО В ДВОЙНА СТАЯ*

ГРАНД ХОТЕЛ ПЛОВДИВ

ХОТЕЛ МАРИЦА

110 ЛВ.

79 ЛВ.

150 ЛВ.

88 ЛВ.

75 ЛВ.

44 ЛВ.

*Регистрационните такси са в лева и включват ДДС.



Плащане 
Такса правоучастие и хотелско настаняване могат да бъдат платени:

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: ISUL2018
Получател: Компания за международни конгреси ООД

Регистрационна такса на място, както и допълнителни нощувки (при наличност на свободни 
стаи), може да заплатите и на бюрото на Компания за международни конгреси в Гранд Хотел 
Пловдив, което ще бъде на разположение през целия период на конференцията.

Анулации
Писмено анулиране на заявената ранна такса е възможно до 13 септември 2018 г., като се 
възстановява 50%  от изплатената сума. За анулации след тази дата, суми не се възстaновяват.

Резюмета
Бихте могли да вземете участие в предстоящата конференция с доклад. Всички изпратени 
резюмета ще бъдат разгледани от научния комитет. 
Моля, изпратете вашето резюме на e-mail: kmihaylova@cic.bg
Краен срок за изпращане: 13 септември 2018 г.

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



Компания за международни 
конгреси ООД

гр. София, ул. Леа Иванова 2
Тел.: +359 2 892 08 08 до 76

Факс: +359 2 892 08 00
E-mail: cic@cic.bg

www.cic.bg

Facebook: 
www.facebook.com/ungisul/


