
 

 

 

 

Уважаеми Дами и Господа, 

 

Предоставям на Вашето внимание информация за Втора Национална конференция на 

Българско дружество по хирургия на ходилото и глезена и Втора Балканска конференция 

„Ходило и глезен“, за да се запознаете в детайли с възможностите за участие по време на нейното 

протичане – 09 - 11 май 2019 г. в Интер Експо Център, гр. София - www.conference-bfas-2019.com 
 

 

І. ОРГАНИЗАТОРИ: 
 

 

БЪЛГАРСКО ДРУЖЕСТВО ПО ХИРУРГИЯ НА ХОДИЛОТО И ГЛЕЗЕНА 
 

 

II. ОРГАНИЗАЦИОНЕН И НАУЧЕН КОМИТЕТ: 

 

• д-р Атанас Кацаров, д-р Райчо Кехайов, д-р Румен Кастелов, д-р Неделчо Цачев, д-р Александър 

Илиев, д-р Стоян Христов, д-р Преслав Пенев 

• д-р Matej Drobnic, д-р Nikos Gougoulias, д-р Panos Symeonidis, д-р Kaan Irgit  

 

 III. ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНФЕРЕНЦИЯТА: 

 

1. Важни дати: 
• краен срок за изпращане на резюмета – до 14 април 2019 г. на e-mail: conference.bfas.2019@gmail.com – 

Сборника с резюмета ще бъде издаден след Конференцията; 

• ранна регистрация на делегати в Конференцията – до 20 март 2019 г.; 

• късна регистрация на делегати в Конференцията – от 21 март 2019 г. до 30 април 2019 г.; 

• Откриване на Конференцията – 09 май 2019 г. – 18:00 ч – Интер Експо Център, гр. София, зала 

„Витоша“; 

• Посрещане „Добре дошли” – 09 май 2019 г. – 20:00 ч – Интер Експо Център, гр. София, фоайе зала 

„Витоша“; 

• Официална вечеря – 10 май 2019 г. – 20:00 ч.  
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2. Предварителна програма на Конференцията: 

09 май 2019 г. 

Конферентна 

зала „Витоша“ 

14:00 – 18:00 Регистрация и настаняване на участници 

16:30 – 17:30 Първа научна сесия 

18:00 – 18:30 Официално откриване на Конференцията  

18:30 – 19:30 Втора научна сесия 

 19:45 – 22:00 Коктейл „Добре дошли” – фоайе зала „Витоша“ 

10 май 2019 г. 

Конферентна 

зала „Витоша“ 

 

 

08:00 – 18:00 Регистрация на 

участниците 

08:00 – 09:45 Трета научна сесия  

09:45 – 10:00 Кафе пауза и 

разглеждане на изложението 

10:00 – 11:45 Четвърта научна 

сесия 

11:45 – 12:00 Кафе пауза и 

разглеждане на изложението 

12:00 – 13:00 Пета научна сесия 

13:00 – 14:00 Обяд и изложение 

14:00 – 15:45 Шеста научна сесия 

15:45 – 16:00 Кафе пауза и 

разглеждане на изложението 

16:00 – 18:00 Седма научна сесия 

18:05 – Събрание на БДХХГ 

10 май 2019 г. 

Конферентна 

зала „Мусала“  

 

 

 

08:00 – 09:45 Трета научна сесия  

09:45 – 10:00 Кафе пауза и 

разглеждане на изложението 

10:00 – 11:45 Четвърта научна 

сесия 

11:45 – 12:00 Кафе пауза и 

разглеждане на изложението 

12:00 – 13:00 Пета научна сесия 

13:00 – 14:00 Обяд и изложение 

14:00 – 15:45 Шеста научна сесия 

15:45 – 16:00 Кафе пауза и 

разглеждане на изложението 

16:00 – 18:00 Седма научна сесия 

 20:00 – 24:00 Официална вечеря  

11 май 2019 г. 

Конферентна 

зала „Витоша“ 

 

08:00 – 13:00 Регистрация на участниците и сертификати 

08:30 – 09:45 Осма научна сесия  

09:45 – 10:00 Кафе пауза 

10:00 – 11:45 Девета научна сесия  

12:00 – 13:00 Събрание Балканска федерация „Ходило и глезен“ 

13:00 – 14:00 Закриване на Конференцията  

3. Такса регистрация делегати:  

Делегати Заплатена до 

20 март 2019 г. 

Заплатена от 21 март 

до 30 април 2019 г. 

Заплатена след 30 април 

2019 г. и на място 

Членове на БДХХГ 100 лева 130 лева 150 лева 

Нечленове 150 лева 170 лева 200 лева 

Специализанти – кинезитерапевти 

и рехабилитатори 

100 лева 100 лева 100 лева 

Медицински сестри 0 лева 0 лева 0 лева 

Студенти 0 лева 0 лева 0 лева 

Таксата регистрация на делегати – членове на БДХХГ, нечленове, специализанти, медицински сестри и 

студенти включва: пълен комплект материали на Конференцията, достъп до изложение фирми спонсори, 

сертификат за кредитни точки от БЛС, БАПЗГ, участие в научните заседания по време на Конференцията, 

Посрещане „Добре дошли“ на 09 май 2019 г., кафе паузи на 10 и 11 май 2019 г., обяд сух пакет на 10 май 2019 г. 

*Членове на БДХХГ, които не са заплатили годишен членски внос към Дружеството за 2018 и 2019 г., трябва 

да заплатят такса от 90 + 90 лева членски внос (за двете години), за да бъде приложена преференциалната 

цена за такса регистрация.  

**Специализантите е необходимо да предоставят заверен документ за специализация.  

***Медицинските сестри трябва да предоставят информация за месторабота. 

****Студентите трябва да предоставят заверена студентска книжка. 

 



 

 

Таксата регистрация за всички делегати НЕ включва куверт за 

Официална вечеря на 10 май 2019 г. 

70 лева/човек 

 

 

4. Участие с резюме: 

 

• краен срок за изпращане на резюмета – до 14 април 2019 г. на e-mail: conference.bfas.2019@gmail.com – 

Сборника с резюмета ще бъде издаден след Конференцията; 

 

Забележка: Доклади, включени в научната програма на Конференцията, ще бъдат презентирани в рамките 

на 15 минути, а кратките научни съобщения в рамките на 5 минути.  

 

5. БЛС Акредитация:  
Всеки участник в Конференцията ще може да получи Сертификат за участие с фиксирани кредитни точки 

на БЛС за участници и лектори. Кредитните точки, които ще получи всеки един участник се определят от 

БЛС в съответствие на научната програма на форума. 

 
 

6. Хотелско настаняване: 

 6.1. Бест Уестърн Плюс Хотел Експо:  

Тип стая Единична стая 

Супериор 

Единична стая 

Екзекютив 

Двойна стая 

Супериор 

Двойна стая 

Екзекютив 

Цена в лева 130 лв. 140 лв. 155 лв.  165 лв.  

Цената на стая включва: нощувка със закуска, безжичен Интернет, достъп 

фитнес център и сауна, туристическа застраховка и градска такса, ДДС. 

 

6.2. Новотел Хотелс & Ризортс София:  

Тип стая Единична стая Супериор Двойна стая Супериор 

Цена в лева 160 лв. 184 лв. 

Цената на стая включва: нощувка със закуска, безжичен Интернет, 

туристическа застраховка и градска такса, ДДС. 

 

6.3. Парк Хотел Москва:  

Тип стая Джуниър Суит 

Единично и двойно настаняване 

Цена в лева 90 лв. 

Цената на стая включва: нощувка със закуска, 

безжичен Интернет, туристическа застраховка и 

градска такса, ДДС. 

Забележка: Посочените цени за всички хотели са крайни с включен ДДС, чл. 86 ал. 1 ПП на ЗДДС. 

Банкова сметка за плащане на суми в лева:  

ВАСТЕЛС- България ЕООД 

РАЙФАЙЗЕН БАНК 

Разплащателна сметка: IBAN BG82 RZBB 9155 4037 7528 00,  

код: RZBBBGSF 

mailto:conference.bfas.2019@gmail.com
mailto:conference.bfas.2019@gmail.com


 

 

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 20 март 2019 г. включително, се 

възстановява пълната сума по плащането. При частични или пълни анулации от 21 март 2019 г. – суми не се 

възстановяват.  

При банков превод, банковите такси са за сметка на наредителя на сумата. 

7. Допълнителна информация, приемане на заявки за участие - организатор и 

координатор мероприятие: 

ФИРМА „ВАСТЕЛС-България”:                              

гр. София 1612         

бул. “Акад. Иван  Гешов” 44, партер 

тел/факс: 02/931-11-17/102; 

е-mail: events@wasteels.bg;  

web site: www.wasteels.bg; 

GSM: 0887 989 641 

лице за контакт: Елиза Тодорова 
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