


УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

За мен е огромно удоволствие да Ви поканя от името на Българското дружество по 
клинична лаборатория да вземете участие в Юбилейната X Национална конференция 
по клинична лаборатория, която ще се състои от 29 септември до 1 октомври 2016 г. в 
курорта Златни пясъци. 

 Включените в програмата лекции, доклади, фирмени симпозиуми и постери ще ви запознаят с последните 
новости в научното и технологично развитие на нашата специалност и ще очертаят перспективите за нейното 
развитие в следващите години.

 Мястото на провеждане на конференцията е добре познато на всички със своята природна красота.

 Не пропускайте възможността да участвате в конференцията, да обогатите професионалните си познания 
и да обмените опит със колегите си .

 Очакваме да Ви приветстваме с добре дошли в курорта Златни пясъци и всички заедно да направим 
конференцията интересна и полезна.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БЪЛГАРСКОТО
ДРУЖЕСТВО ПО КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ

Проф. д-р Камен Цачев



ОСНОВНИ ТЕМИ

ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОГРАМА

29 септември (четвъртък)                                                                                 
 13:00ч. РЕГИСТРАЦИЯ 
 17:00ч. ОФИЦИАЛНО ОТКРИВАНЕ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА 
 ПЛЕНАРНИ СЕСИИ
 КОКТЕЙЛ „ДОБРЕ ДОШЛИ”  
 
30 септември (петък)
 ПЛЕНАРНИ СЕСИИ
 ПОСТЕРНА СЕСИЯ
 ФИРМЕНИ ПРЕДСТАВЯНИЯ
 ОФИЦИАЛНА ВЕЧЕРЯ

    Акредитация и лабораторен мениджмънт
   Осигуряване на качеството
   Молекулярна диагностика
   Биохимични маркери на сърдечно-  
   съдовите заболявания
   Липиди и липопротеини
   Костни маркери
   Лабораторна ендокринология

Хематология и коагулация
Имунология
Белтъци и протеомика
Туморни маркери
Електролити и микроелементи
Терапевтично лекарствено мониториране 
и токсикология
Изследвания при леглото на болния

01 септември (събота)
 ПЛЕНАРНИ СЕСИИ
 ПОСТЕРНА СЕСИЯ
 ЗАКРИВАНЕ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА



РЕЗЮМЕТА

Обща информация
 
За да изпратите резюмето за одобрение, моля посетете: 
http://abstracts.cic-pco.com/clinlab2016/ 

Бихте могли да вземете участие в предстоящата конференция с доклад или постер. Всички изпратени резюмета 
ще бъдат разгледани от научния комитет на конференцията. За да изпратите резюмето си, е необходимо да се 
регистрирате в системата чрез посочения линк. Ще получите имейл, чрез който да потвърдите регистрацията си. 
След регистрация в системата, бихте могли да изпратите резюмето си. Обемът на резюмето не трябва да 
надхвърля 300 думи и би следвало да има цел, резултати и заключение.
Краен срок за изпращане: 24 юни 2016 г.        

Изисквания

    Аудиовизуални презентации           Постерни сесии

Официален език  български език        български език
Носител/формат  CD, DVD, USB           по избор
Представяне   на място в пленарната зала       в близост до пленарната зала

СЕРТИФИКАТИ ЗА УЧАСТИЕ
На всички регистрирани участници в конференцията ще бъде издаден сертификат.



РЕГИСТРАЦИЯ

Регистрационни такси         Ранна такса до 10 юни 2016 г.  Късна такса след 10 юни 2016 г.

            Делегати            140 лв.                          180 лв.

НАСТАНЯВАНЕ

 Хотел        Единична стая море        Единична стая парк        Двойна стая море        Двойна стая парк

Мелиа Гранд Ермитаж 

 Хотел                                Единична стая                    Двойна стая 
 
 Ерма
*В случай, че желаете настаняване в друг хотел, моля, свържете се с официалния агент на събитието: Компания за международни 
конгреси ООД –CIC Ltd. 

Регистрационната такса за делегати включва:
 
 Участие в пленарните и постерните сесии на конференцията
 Достъп до медицинската изложба
 Делегатски комплект
 Кафе паузи
 Коктейл „Добре дошли” – 29 септември 
 Официална вечеря – 30 септември

Бихте могли да се регистрирате като попълните online формуляра на адрес:
 http://reg.cic-pco.com/clinlab2016

103 лв.

45 лв.

95 лв. 116 лв.

66 лв.

108 лв.



 Хотелската резервация ще бъде направена съобразно получена информация от попълнения 
регистрационен формуляр (вид стая и брой нощувки). Тя е валидна само след регистрация за участие и заплащане 
на депозит първа нощувка.
 Настаняване в двойна стая е възможно само при посочване на второ лице в стаята.
 В цената на нощувката са включени – нощувка и закуска.
 Бихте могли и да изпратите приложения в книжката регистрационен формуляр по поща, факс или e-mail 
на официалния агент на конференцията – CIC Ltd.: 
  тел:    02 / 892 08 08 
  факс: 02 / 892 08 00  
  e-mail: clinlab@cic.bg; cic@cic.bg
 Регистрационният формуляр е достъпен и на страницата на CIC Ltd. www.cic.bg, както и на www.bscl.eu  
 РЕГИСТРАЦИОННОТО БЮРО на CIC Ltd. на място ще бъде разположено в хотел Мелиа Гранд Ермитаж и ще 
функционира през целия период на конференцията. 

ПЛАЩАНЕ
 
Такса правоучастие и депозит за първа нощувка могат да бъдат платени:
 
	 •	чрез	банков	превод	на:
Банка: УниКреди Булбанк АД
Клон: Света София
BIC: UNCRBGSF
IBAN: BG72 UNCR 9660 1064 4601 18
“Компания за международни конгреси“ ООД
Моля, отбележете в платежното нареждане Вашето име, както и кода на конференцията – CLINLAB.
 
	 •	в	офиса	на	CIC	Ltd.:	София	1700,	кв.	Витоша,	ул.	Леа	Иванова	№2



АНУЛАЦИИ
 
 При писмени анулации на заявено настаняване, получени до 1 юли 2016 г., депозитът от една нощувка 
ще бъде възстановен напълно.
 За анулации след 1 юли 2016 г., суми не се възстановяват.

ВАЖНИ ДАТИ
 

  10 юни 2016   Краен срок за ранна регистрация

  24 юни 2016   Краен срок за изпращане на резюмета

  1 юли 2016                Краен срок за писмени анулации

  29 септември 2016  Регистрация и официално откриване на Конференцията 
  четвъртък

  29 септември 2016  Коктейл “Добре дошли”
  четвъртък

  30 септември 2016  Официална вечеря
  петък

  1 октомври 2016  Официално закриване на Конференцията
  съботa



ОФИЦИАЛЕН АГЕНТ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА

КОМПАНИЯ ЗА МЕЖДУНАРОДНИ 
КОНГРЕСИ

Тел: 02/892 08 08; 09 до 79
Факс: 02 / 892 08 00

София 1700, кв. Витоша, ул. Леа Иванова №2
clinlab@cic.bg

www.cic.bg


