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Национална конференция по хранене в детско-юношеска възраст. 
 

 
 

 
 

 
 
Уважаеми колеги, дами и господа, 
 
Представяме на Вашето внимание условия за участие в Националната конференция по хранене в 
детско-юношеска възраст, организирана от БЪЛГАРСКОТО ДРУЖЕСТВО ПО ДЕТСКА 
ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ, ХЕПАТОЛОГИЯ И ХРАНЕНЕ под егидата на Българската 
педиатрична асоциация и МУ „Проф.д-р Параскев Стоянов“ – Варна в периода 30.11-1.12.2018 г.в 
хотелски комплекс „Национал Палас“, гр.Сливен. 
 

 
 

ТЕМАТИКА ЗА 
НАЦИОНАЛНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ХРАНАНЕ 

 В ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАТА ВЪЗРАСТ 
 

Лекциите ще са по 30 мин 
 

1. Особености в храненето на българските деца –национални проучвания -   

проф д-р В.Дулева, дмн 
2. Хранене на бременната и кърмеща жена - проф. д-р С. Петрова, дмн 
3. Кърмене – проф. д-р В. Недкова, дмн 
4. Захранване на кърмачето - доц. Д-р Л. Рангелова, дм  
5. Хранене на недоносеното дете - доц. Д-р Хр. Мумджиев,дм 
6. Хранене и алергии  
7. Хранене при глутен-свързани заболявания. Пропусклив храносмилателен тракт. Д-р А. 

Кадъм 
8. Хранене при функционални нарушения на храносмилателния тракт. ГЕРБ. Констипация. 

Диария  Д-р Е. Лазарова 

Период:    30.11-01.12.2018 
База:      „Национал палас“, гр.Сливен 
Участници :   110-120 
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9. Хранене при затлъстяване – проф. д-р В. Йотова, дмн  
10. Хранене при автоимунни заболявания –доц. д-р А. Атанасова, дм 
11. Хранене при разстройства в хранителното поведение (анорексия, булимия и др.) доц. д-р Д. 

Попова,дм 
12. Хранене при деца и юноши с невро-психически заболявания – д-р А. Тонева 
13. Ентерално и паренетрално хранене – проф. д-р Платиканов,дмн  
14. Хранене на детето с муковсцидоза – доц. д-р Р. Панчева, дм 
15. Проблеми в храненето в детските ясли и градини – д-р Поптомова 
16. Функционални храни. Про-,пре-, син-, постбиотици - доц.д-р М. Георгиева,дм 
17. Хранене при онкологични заболявания - 
18. Проблеми на храненето и особености в хранителния статус на учениците – доц. д-р. Д. 

Найденова,дм 
19. Събрание на Българското дружество по детска гастроенетрология, хепатология и хранене 

 
 
УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ 
 
1. Настаняване 

 

 
 
Цените включват: 
 
- Закуска на блок маса  
- Туристическа такса 
- Вътрешен  надземен  паркинг 
- Интернет- 1000 mbps 
 
 
Резервации се приемат по е-мейл . Необходимата информация при заявка е: 
 
- Имена на участник / делегат (или списък с имена на делегати) 
- Заявени услуги (нощувки, хранения) 
- Данни за фактура (ако ще бъде изисквана такава) 
- Ориентировъчен час на пристигане (ако е възможно да бъде уточнен такъв) 
- Информация с контакти за обратна връзка (телефон, мейл, адрес за кореспонденция) 
 
2. Конферентни зали и технически услуги: 
 
Всички конферентни зали са осигурени с естествена светлина, възможност за пълно затъмняване, 
текстилно подово покритие и техническо оборудване 
Wi– Fi връзка. 
 

Настаняване Преференциална 
цена 

Единична стая 66 лв. 
 

Двойна стандартна 
стая 

85  лв. 
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3. Допълнително техническо осигуряване: 
 
Допълнителни технически средства и техника, необходима на участниците, може да се 
осигурят след предварителна заявка и потвърждение. 
 
4. Обяди и вечери 

 
Изхранването в рамките на конференцията е във формат блок-маса и не се доплаща от делегатите. 
Придружителите могат да доплатят за изхранване при следните условия:  
Цена на един куверт за обяд: 26 лв.с ДДС (не е предвиден алкохол) 
Цена на еди куверт за вечеря: 45 лв. с ДДС (цената е с включен твърд алкохол и вино) 
 
При специални хранителни изисквания или режими на някои от участниците е необходимо да се 
предостави предварителна информация.  

 
5. Допълнителни условия: 

 
Настоящата оферта важи за конкретното събитие. 
 
Заплащането се осъществява по банков път с авансово плащане в размер на 50 % от заявените 
услуги не по–късно от 14 раб. дни преди началото на събитието и изравнително плащане не по–
късно от 7 раб. дни след приключване на мероприятието. 
 
6. Регистрационна такса 
 
Всеки участник има възможност да заяви участие със заплащането на регистрационна такса, както 
следва: 

- Такса „ранно записване”: 30 лв. с ДДС. Срок за подаване на заявка и залащане: 25.09.2018 

Зала: „ГРАФИТИ“ 
Размери: 98 кв. м. 
Места: 78 души 
 

Зала: „ГАЛЕРИЯ+“ 
Размери: 640 кв. м. 
Места: 360 души 
Коктейл: 600 души 
Конференция: 700 души 
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- Такса „редовно записване”: 50 лв. с ДДС. Срок за подаване на заявка и залащане: 

15.11.2018 
- Такса „на място” : 60 лв. С ДДС 

Такса регистрация включва: 
- Достъп до пленарни сесии, вечеря на 30.11.2018, гала вечеря на 01.12.2018, обяд на 

01.12.2018, кафе-паузи, фирмена експозиция 
 

Неустойки за анулации се изчисляват както следва: 
 
До 5 дни преди датата на пристигане на съответния делегат: 0 лв. 
Под 5 дни  – до 48 часа преди началната дата: 50 % от стойността на заявените услуги на 
съответния участник/делегат. 
Под 48 часа – 100 % от стойността на заявените услуги на съответния участник/ делегат. 
 
Фирмени данни: 

Киров Капитал Консулт ЕООД 
ЕИК  20 10 88 707 
ДДС BG 20 10 88 707 
9000 Варна, ул.Батак 2 
 
М.О.Л.: Димитър Киров 
 
Банкова сметка: 
 
Банка: ДСК 
IBAN: BG 88 STSA 9300 0018 5298 71 
BIC: STSABGSF 
 
За контакти: 
 
Димитър Киров 
 
General manager 

Kirov Capital Consult Ltd. 

9000 Varna, N 2 “Batak” Str. 

Mobile: ++359 889 55 22 14 

E-mail: manager@kirovconsult.com 

www.kirovconsult.com 

 
Доц. д-р М. Георгиева, дм 

Доц. д-р Р. Панчева-Димитрова, дм 
25.05.2018г. 

г. Варна 
 

http://www.kirovconsult.com/

