Уважаеми Дами и Господа,
Предоставям на Вашето внимание информация за XXXVII Национална акушерска
конференция и XV Национална конференция на акушерките, за да се запознаете в детайли с
възможностите за участие по време на нейното протичане – 20-23 юни 2019 г. в хотел „Ривиера
Бийч“, Ваканционен клуб „Ривиера“:
І. ОРГАНИЗАТОРИ:

БЪЛГАРСКО ДРУЖЕСТВО ПО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ
II. ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНФЕРЕНЦИЯТА:
1. Важни дати:
 краен срок за изпращане на заглавия за участие с пленарна лекция/презентация/постер в
Научната програма на e-mail: Info@akusherki.com– 10 май 2019 г.;
 ранна регистрация на делегати в Конференцията – до 1 май 2019 г.;
 късна регистрация на делегати в Конференцията – от 2 май 2019 г. и на място;
 Откриване на Конференцията – 20 юни 2019 г. /четвъртък/ – 18:00 ч. – Конферентна зала
„Ривиера“, хотел „Ривиера Бийч“;
 Посрещане „Добре дошли“ – 20 юни 2019 г. /четвъртък/ – 19:00 ч.
 Официална вечеря – 21 юни 2019 г. /петък/ – 20:00 ч. – Ресторант „Ривиера“, хотел „Ривиера
Бийч“.
2. Основни теми на Конференцията:
 Цезарово сечение;
 Злокачествени заболявания на женските полови органи и бременност.
Теми:
 Пренатална диагностика;
 Многоплодна бременност;
 Бременност и раждане след АРТ;
 Бременност и заболявания на щитовидната жлеза;
 Анемии и бременност;
 Изоимунизация при бременните;
 Урологични инфекции и бременност;
 Новости в диагностиката и третирането на прееклампсията;
 Оперативно вагинално родоразрешение;
 Борба с острата кръвозагуба по време на раждането и пуерпериума;
 Съвременно лечение на новороденото.

3. Участие с доклад:

За участие в Научната програма с пленарна лекция/презентация/постер, моля да изпратите
заглавието на e-mail: Info@akusherki.com
Краен срок за изпращане на заглавията на пленарна лекция/презентация/постер – 10 май 2019 г.
4. Предварителна програма:
20 юни 2019 г. /четвъртък/
14:00 – 18:00 Регистрация и
настаняване участници
18:00 – 19:00 Официално
откриване
19:00 – 22:00 Посрещане
„Добре дошли“

21 юни 2019 г. /петък/
22 юни 2019 г. /събота/
23 юни 2019 г. /неделя/
09:00 – 11:00 Първа
09:00 – 11:00 Пета
09:00 – 12:00
научна сесия в зала
научна сесия в зала
Освобождаване на
„Ривиера“ и зала
„Ривиера“
стаите и отпътуване
„Конферентна“
11:00 – 11:30 Кафе пауза
11:00 – 11:30 Кафе пауза
11:30 – 13:00 Шеста
11:30 – 13:00 Втора
научна сесия в зала
научна сесия в зала
„Ривиера“
„Ривиера“ и зала
13:00 – 14:00 Обяд –
„Конферентна“
ресторант “Ривиера“
13:00 – 14:00 Обяд –
14:00 – 16:00 Седма научна
ресторант “Ривиера“
сесия в зала „Ривиера“
14:00 – 16:00 Трета научна 16:00 – 16:30 Кафе пауза
сесия в зала „Ривиера“ и 16:30 – 18:30 Осма
зала „Конферентна“
научна сесия в зала
16:00 – 16:30 Кафе пауза
„Ривиера“
16:30 – 18:30 Четвърта
19:00 – 22:00 Вечеря /в
научна сесия в зала
ресторант според
„Ривиера“ и зала
хотелското настаняване/
„Конферентна“
20:00 – 24:00 Официална
вечеря – ресторант
“Ривиера“
Забележка: Зала „Ривиера“ е предназначена за XXXVII Национална акушерска конференция, a зала
„Конферентна“ за XV Национална конференция на акушерките.

5. Такса участие:
Видове такси
Ранна такса до
Късна такса от
регистрация за делегати
1 май 2019 г.
2 май 2019 г. и на място
Такса член БДАГ
100 лева
140 лева
Такса нечлен
200 лева
240 лева
Специализанти членове на БДАГ
безплатно
Специализанти нечленове на БДАГ
100 лева
140 лева
Акушерки членове на БДАГ – секция Акушерки
15 лева
20 лева
Акушерки нечленове на БДАГ – секция Акушерки
30 лева
30 лева
Студенти
безплатно
Забележка за заплащане на членски внос за 2019 г.:
- За лекари акушер-гинеколози - членски внос за 2019 г. в размер на 80 лева е необходимо да
бъде заплатен към БДАГ или ВАСТЕЛС, за да бъде приложена преференциална такса член
БДАГ. Членският внос осигурява пълен годишен абонамент за списание „Акушерство и
гинекология“.
- За акушерки – членски внос в размер на 12 лева е необходимо да бъде заплатен към
ВАСТЕЛС, за да бъде приложена преференциалната такса за акушерки.
Таксата регистрация за делегати включва:
 пълен комплект делегатски материали;
 достъп до изложбените площи с щандове на фирми спонсори;
 участие в научните сесии;
 сертификат от БЛС или БАПЗГ.

6. Пакетни цени:

Хотел „Ривиера Бийч“ 5*
ТРИДНЕВЕН ПАКЕТ
ВИД НАСТАНЯВАНЕ

ЦЕНИ В ЛЕВА/ЧОВЕК

На човек, в двойна стая с изглед море

460.00 лева

На човек, в единична стая с изглед море

585.00 лева

Цената включва: три нощувки, три закуски, три обяда, две вечери на блок-маса на 20 и 22 юни,
Посрещане „Добре дошли“ на 20 юни, Официална вечеря на сет меню на 21 юни, кафе паузи,
ползване вътрешен и външен басейн, интернет, паркинг, застраховка и туристически данък.

ДВУДНЕВЕН ПАКЕТ
ВИД НАСТАНЯВАНЕ

ЦЕНИ В ЛЕВА/ЧОВЕК

На човек, в двойна стая с изглед море

310.00 лева

На човек, в единична стая с изглед море

410.00 лева

Цената включва: две нощувки, две закуски, два обяда, вечеря на блок-маса, Официална вечеря на
сет меню на 21 юни, кафе паузи, ползване вътрешен и външен басейн, интернет, паркинг,
застраховка и туристически данък.
Забележка: Делегатите, настанени в хотел „Ривиера Бийч“, ще осъществят всички изхранвания в
ресторант „Ривиера“ – хотел „Ривиера Бийч“.

Хотел „Лотос“ 4*
ТРИДНЕВЕН ПАКЕТ
ВИД НАСТАНЯВАНЕ

ЦЕНИ В ЛЕВА/ЧОВЕК

На човек, в двойна стая с изглед море

390.00 лева

На човек, в единична стая с изглед море

520.00 лева

Цената включва: три нощувки, три закуски, три обяда, две вечери на блок-маса на 20 и 22 юни,
Посрещане „Добре дошли“ на 20 юни, Официална вечеря на сет меню на 21 юни, кафе паузи,
ползване вътрешен и външен басейн, интернет, паркинг, застраховка и туристически данък.

ДВУДНЕВЕН ПАКЕТ
ВИД НАСТАНЯВАНЕ

ЦЕНИ В ЛЕВА/ЧОВЕК

На човек, в двойна стая с изглед море

280.00 лева

На човек, в единична стая с изглед море

365.00 лева

Цената включва: две нощувки, две закуски, два обяда, вечеря на блок-маса, Официална вечеря на
сет меню на 21 юни, кафе паузи, ползване вътрешен и външен басейн, интернет, паркинг,
застраховка и туристически данък.
Забележка: Делегатите, настанени в хотел „Лотос“, ще осъществят закуските и вечерите на 20 и
22 юни в ресторанта на хотел „Лотос“. Официалната вечеря на 21 юни, както и обядите, ще
бъдат в ресторант „Ривиера“, хотел „Ривиера Бийч“.
* Посочените цени за пакетите са крайни с включен ДДС, чл. 86 ал. 1 ПП на ЗДДС
7. Плащане:
Банкови сметки за плащане на суми в лева: РАЙФАЙЗЕН БАНК
Разплащателна сметка: ВАСТЕЛС-България ЕООД - BG82 RZBB 9155 4037 7528 00; код: RZBBBGSF

8. Забележки относно заплащане и анулация:
Всички заявени резервации са валидни 5 работни дни, през който период трябва да бъде
осъществено реалното им заплащане. При неспазване на това условие, резервацията се анулира без
предупреждение от страна на организатора. При заявка на анулации на хотелско настаняване и/или
такса регистрация до 1 май 2019 г. включително, се възстановява пълната сума по плащането. При
частични или пълни анулации след 2 май 2019 г. – суми не се възстановяват.
При банков превод, банковите такси са за сметка на наредителя на сумата.
9. Официален агент на мероприятието:
ФИРМА „ВАСТЕЛС”:

лице за контакт: Боряна Лазарова
С уважение,
Вилия Желязкова
Управител „ВАСТЕЛС-България”

гр. София 1612, бул. „Акад. Гешов“ №44
телефон: 02/931-11-17;
е-mail: events@wasteels.bg;
web site: www.wasteels.bg
GSM: 0888 502 481

