
9-ти НАЦИОНАЛЕННАЦИОНАЛЕН К КООНГРЕС НГРЕС  ПО ПО  НОЗОКОМИАЛНИ ИНФЕКЦИИ на БулНозо НОЗОКОМИАЛНИ ИНФЕКЦИИ на БулНозо 

УМБАЛ «Света Анна» УМБАЛ «Света Анна» - - София, 25 – 26 октомври 2012 г.

    В т о р о  с ъ о б щ е н и е
Уважаеми колеги,

Във връзка с предстоящето провеждане на деветия национален деветия национален к коонгрес нгрес попо  
нозокомиални инфекциинозокомиални инфекции, ,  организиран от БАПКНИ “Булнозо”, съвместно с НРЦ-ВБИ 
на НЦЗПБ и УМБАЛ «Света Анна» УМБАЛ «Света Анна» - - София със съдействието на Министерство на 
здравеопазването, Ви информираме за следното:
 ККоонгресът нгресът ще се проведе на 25-26 октомври 2012 г. в конферентния център на 

УМБАЛ „СВ. АННА” - СОФИЯ. 
 Регистрация – във фоайето пред залата започва на 25.10.2012 г. от 800 часа и ще 

продължи през почивките между работните сесии; 
 Официално откриване - в 1030 на 25 октомври. Научната програма на конгреса ще 

продължи до 1600 часа на 26.10.2012 г. Една от сесиите на 25 октомври е 
посветена на 10-годишния юбилей на Българо-Швейцарската програма за 
болнична хигиена. 

 В залата има само мултимедиен проектор – устните съобщения трябва да са 
подготвени като ppt (power point) презентации и да се носят записани на диск 
или на USB (Флаш); не се приемат презентации, записани на дискета!

 В конферентната зала е определено и маркирано място за разполагане на  
постерите, които не трябва да бъдат по-широки от 90 см.

 Изложбените щандове за демонстриране на фирмените постижения в областта на 
болничната хигиена и дезинфекцията ще бъдат във фоайето пред залата;

 С хотел "Плиска" са договорени преференциални цени (нощувка със закуска)  за 
участниците в 9-ия Национален конгрес по нозокомиални инфекции, 2012 г. 
(единична стая “Класик” - 60.00 лв. на човек,  двойна стая  “Класик” - 32.50 лв. на 
човек). Всеки участник трябва сам да си направи резервация най-късно до 
1 октомври и да заплати настаняването си в хотела. Препоръчваме Ви да 
направите резервацията си на ел. адрес на хотел "Плиска": 
reservations@hotelpliska.com, като освен имената си, населено място по 
местоживеене и телефон за обратна връзка посочите, че сте от групата за 
конгреса на БулНозо, за да ползвате намалението в цената за реновирана 
стая, както е посочено по-горе. Настаняването е договорено за 25.10.2012 г., но  
можете да ползвате същата цена и за допълнителна нощувка на предишната или 
следваща вечер, като напишете в имейл съобщението си до хотел "Плиска" за кои 
дати искате резервация. 

 При резервацията трябва да уточните и типа стая, като в случай, че ползвате 
двойна стая, трябва да посочите името и на другия участник в конгреса. 

 Важно! Копие от имейла за резервация, изпратен до хотела, изпращайте и на: 
villievoynova@yahoo.com

 Информация за конгреса и регистрационните такси има в 1-то съобщение, което 
можете да намерите на интернет страницата www.bulnoso.org, За редовните 
членове и за изготвилите обявената анкета в болниците таксата е 60 лв., а за 
останалите учактници – 85 лв. Таксата  включва материалите, вкл. новия брой 
на списанието, кафе-паузите и официалната вечеря на 25 октомври. 

 Таксите се заплащат само по банков път на сметка:
IBAN: BG73UNCR76301075846587, BIC код: UNCRBGSF, УниКредит Булбанк, с 
титуляр БАПКНИ БУЛНОЗО. В платежното се посочва, че преводът е за 9-ия 
конгрес на БулНозо и името на участника. За регистрираните след 15 октомври е 
необходимо да носят със себе си копие от платежното нареждане. 

 Не забравяйте ДА СИ ИЗПРАТИТЕ ПОПЪЛНЕНИ  РЕГИСТРАЦИОННИ КАРТИ за 
да БЪДЕТЕ ВКЛЮЧЕНИ В СПИСЪКА НА УЧАСТНИЦИТЕ. Попълвайте данните, 
необходими за издаване на фактура и Удостоверение за кредитна оценка.

Подробна информация за регистрацията, настаняването и предварителна програма 
можете да намерите на www.bulnoso.org. За допълнителни въпроси се свържете с доц. 
Гачева  :   GSM 0886-321-286; Е-mail:     nina.gacheva@gmail.com   или на   info@bulnoso.org  .  
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