
 

 

 

 

 

 

 
 

ЮБИЛЕЙНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ  
 

„15 години Българска Асоциация по Клинична имунология” 
 
 
 

 
 

06 - 08 ноември 2020 г.  
 Хoтел “ХИЛТЪН”, София 

 
 
 

“Клиничната имунология в 21-ви век“ 
 
 
 
 

Организатор 
Българска асоциация по клинична имунология 

 



 
Организационният комитет има удоволствието да Ви покани да вземете участие в 

 
ЮБИЛЕЙНАТА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ  

„15 години Българска Асоциация по Клинична имунология”, 
 

която ще се проведе от 06 до  08 ноември 2020 г. в хотел Хилтън, София 
 

Организационен комитет 
Анастасия Михайлова, Богдан Петрунов,Виктория Сарафян, Велислава Терзиева,  Доброслав 

Кюркчиев, Даниела Маринова, Елисавета Наумова, Емилияна Конова, Искра Алтънкова, Красимира 
Халачева, Мариана Мурджева, Мария Николова, Маргарита Генова, Марта Балева, Милена Иванова, 

Снежина Михайлова, Трифон Червенков,  Фани Мартинова, Христо Тасков  
 
 

Тематични направления 
Автоимунитет и автоимунни заболявания 
Имунопрофилактика и имуномодулация 

Имунни дефицити 
Имуноонкология 

Инфекциозна имунология 
Репродуктивна имунология 

Трансплантационна имунология 
 Трансфузионна имунология 

Разни 
 

Работни езици 
Български и английски 

 
 

Важни дати: 
 
Начало на регистрацията:1.06.2020 г.  
Краен срок за изпращане на резюмета: 31.05.2020 г.  
Потвърждение за прието участие с постер/ доклад: до 30.06.2020 
Краен срок за регистрация: 30.09.2020 г.   
 
Стипендии за млади изследователи 
За подпомагане участието на младите изследователи, Българската асоциация по клинична 
имунология ще осигури стипендии, покриващи разходи за транспорт  и  настаняване.  
За стипендии могат да кандидатстват  докторанти,  специализанти  и  специалисти на възраст до 40 
г., участващи с резюме и приложена препоръка от ръководителя на структурата.  
Срокът за кандидатстване е до 30.07.2020.  
Одобрените кандидатури ще бъдат обявени до 15.09.2020 г.  

 
 Конкурс :  

В рамките на конференцията ще се проведе конкурс за най-високо оценено резюме и най-добър 

постер. Отличените ще бъдат наградени.



 Изисквания към резюметата 
 

 Резюмето  да бъде съставено на български и английски език. Одобрените резюмета  ще се 
публикуват в списание „Bulgarian  Journal of Clinical Immunology” . 

 Моля, отбележете предпочитания от Вас начин на представяне: постер / устна презентация; 

 Заглавието на  резюмето  да бъде изписано с ГЛАВНИ БУКВИ  и да включва не повече от 20 
думи, които да отразяват съдържанието му; в заглавието на резюмето да не се използват 
съкращения. 

 Данните за  авторите да включват: три имена, месторабота и адрес. 

 Името на автора, който ще представя доклада, трябва да бъде подчертано; включете данни 
за контакт  с представящия автор: пълен адрес, телефон за контакт в работно време, 
електронен адрес или факс номер. 

 Резюмето да не надхвърля  250 думи, шрифт Arial, размер 10, междуредие 1,5. 

 Резюмето  да бъде максимално информативно и структурирано в 4 части: 
(I.) Цел на изследването,  (II.) Използвани методи, (III.) Резултати, (IV.) Заключение (моля, 
избягвайте общи изрази като „ резултатите ще бъдат обсъдени”). 

 Използвайте стандартни съкращения. За специфичните термини, които се налага да бъдат 
съкратени,  използвайте пълното наименование при   първата им  употреба в текста, 
последвано от съкращението в скоби. 

 Резюмето може да включва 1 таблица с  максимален размер 10 реда x 10 колони.  

  Графика или фигура, включени в резюмето,  се броят за 50 думи. Максимален размер на 
графиките 600(х) х 800(h) pixel. Фигурите да бъдат във формат JPG, GIF или PNG. 

 Резюметата да бъдат изпратени на адрес bacimmunology@gmail.com до 31 май 2020. 

 Потвърждение за полученото резюме ще получите на посочените от Вас електронен адрес 
или факс номер на представящия автор. Ако не получите такова потвърждение, моля да 
сигнализирате на адрес bacimmunology@gmail.com. 

 Съобщението за  прието резюме ще се изпраща  на първия  автор,  на посочените от него 
телефонен или факс номер, не по-късно от 30 юни  2020; 

 Представящите автори на постери трябва да са на разположение за въпроси  до своя постер 
по време на съответната постерна сесия. 

 
 

 

 

  Фирма организатор:    
„ФОРТУНА 7-туризъм ТР“ ООД,  

София 1606, бул.“Христо Ботев“ №9,  
факс: (+3592) 9500752 и e-mail: info@fortuna7.bg 

 


