Уважаеми колеги и гости,
От името на Организационния комитет и от свое име имам удоволствието да Ви
поканя да вземете участие в XVI Национален конгрес по хирургия с международно
участие, който ще се проведе в периода 4 - 7 oктомври 2018 г., в конгресен център на
хотел Интернационал, к. к. Златни пясъци.
Научният форум с най-голяма значимост в българската хирургия за 2018 г. ще се
проведе под мотото „Нови хоризонти пред хирургията” и ще предостави възможност
за обмяна на опит и практики между колеги, а също така и възможност за създаване
на нови контакти и затвърждаване на вече създадени такива. На предстоящия
конгрес ще бъдат засегнати теми от всички области на хирургията с акцент върху
съвременните постижения и предизвикателства, както и етични и правни аспекти
на нашата професия. С удоволствие каня всички хирургични колективи в страната,
както и наши приятели от чужбина да заявят своето участие по конкретни теми.
Очакваме Ви и вярваме, че Вашето активно участие ще допринесе за реализацията
на един успешен и ползотворен конгрес!
С уважение,

Проф. д-р Георги Тодоров, дм
Председател на Българско хирургическо дружество

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ:
Председател: Проф. д-р Георги Тодоров, дм
Заместик председатели:
Проф. д-р Бойко Коруков, дм, Проф. д-р Венцислав Мутафчийски, дмн,
Проф. д-р Пенка Стефанова, дм, Проф. д-р Димитър Стойков, дмн,
Доц. д-р Костадин Ангелов, дм, Доц. д-р Димитър Буланов, дм
Членове:
Акад. Проф. д-р Д. Дамянов, дмн, Проф. д-р Г. Начев, дмн, Проф. д-р А. Червеняков, дм
Проф. д-р Р. Гайдарски, дмн, Проф. д-р В. Димитрова, дмн, Проф. д-р Н. Владов, дмн,
Проф. д-р К. Драганов, дм , Проф. д-р К. Иванов, дмн , Проф. д-р Р. Маджов, дм,
Проф. д-р В. Игнатов, дм, Проф. д-р Н. Колев, дм, Проф. д-р П. Куртев, дмн,
Проф. д-р Д. Петров, дмн, Проф. д-р Т. Пожарлиев, дмн, Проф. д-р И. Поромански, дм,
Проф. д-р Б. Хаджиев, дм, Проф. д-р Й. Йовчев, дм, Проф. д-р А. Учиков, дм,
Проф. д-р О. Хаджийски, дмн, Проф. д-р Вл. Христов, дм, Проф. д-р Е. Белоконски, дм,
Проф. д-р Н. Пенков, дм, Доц. д-р Х. Шивачев, дм, Доц. д-р Г. Гърбев, дм,
Доц. д-р М. Радионов, дм, Доц. д-р О. Чолаков, дм, Доц. д-р Т. Седлоев, дм, Проф. д-р Р. Пандев, дм,
Доц. д-р А. Йонков, дм
Секретари:
Доц. Св. Маслянков, дм, Доц. Св. Тошев, дм, Д-р М. Соколов, дм,
Д-р К. Гроздев, дм, Д-р В. Павлов, дм
ОРГАНИЗАТОРИ
Българско хирургическо дружество, Асоциация по гръдна, сърдечна и съдова
хирургия, Българско дружество по детска хирургия

ТЕМАТИКА НА КОНГРЕСА
Съвременни аспекти и иновации в:
Жлъчно-чернодробно-панкреатичната хирургия
Хирургия на горен гастроинтестинален тракт
Колоректална и проктологична хирургия
Ендокринна хирургия и млечна жлеза
Хирургия на предна коремна стена

Спешна хирургия
Детска хирургия
Гръдна хирургия
Сърдечна и съдова хирургия
Лицево-челюстна хирургия

Сесия за научни иновации в клиничната практика:
Представяне и интерактивно обсъждане на научни разработки – основа на научни проекти по програма
„Грант” и дисертационни трудове
Консенсусна конференция – „експертна кръгла маса”, посветена на проблема „Хернии на коремната стена
– конвенционална и миниинвазивна хирургия. Приложение и адаптиране на европейски и световни стандарти
към българската хирургична практика”

РЕГИСТРАЦИОННАТА ТАКСA
Ранна такса участие членове:

225 лв.

до 20 юли 2018 г.

Ранна такса участие нечленове:

330 лв.

до 20 юли 2018 г.

Късна такса участие членове:

270 лв.

след 20 юли 2018 г.

Късна такса участие нечленове:

400 лв.

след 20 юли 2018 г.

Такса за млади хирурзи и пенсионери:

150 лв.

Такса за професионалисти по здравни грижи:

150 лв.

Регистрационната такса включва:
Достъп до научните сесии
Достъп до медицинската изложба
Достъп до сателитните симпозиуми и фирмени презентации
Комплект материали
Кафе-паузи
Вечери
Онлайн сертификат за участие

ХОТЕЛСКО НАСТАНЯВАНЕ
ХОТЕЛ

ЕДИНИЧНА СТАЯ

ИНТЕРНАЦИОНАЛ
АРЕНА МАР

стандарт
130 лв.

море
145 лв.

ДВОЙНА СТАЯ*
стандарт
170 лв.

90 лв.

море
200 лв.
126 лв.

* Цените за настаняване включват нощувка, закуска, застраховка, туристическа такса и ДДС.

*Настаняване в двойна стая е възможно само при изрично посочване на второто
лице в стаята. При настаняване на един човек се заплаща единична стая.
**Хотелската резервация е валидна само след попълване и изпращане на
регистрационен формуляр и заплащане на всички нощувки.
За онлайн регистрация и хотелска резервация моля посетете:

http://reg.cic-pco.com/bgss2018

ВАЖНИ ДАТИ
Краен срок за заявяване на ранна такса участие членове/нечленове: до 20 юли 2018 г.
Kъсна такса участие членове/нечленове: след 20 юли 2018 г.
Краен срок за представяне на резюмета за постери и заявки за участие с
доклад: до 31 март 2018 г.
Краен срок за изпращане на пълния текст на докладите: до 30 август 2018 г.
Моля изпратете Вашите резюмета за одобрение от Научния комитет на събитието
на email: congress.surgery.2018@gmail.com
Хотелската резервация е валидна само след заплащане на всички нощувки не по-късно
от 3 септември.
При анулации на регистрационна такса и хотелско настаняване в писмен вид до Компания
за международни конгреси ООД до 10 септември 2018 г. се възстановяват 50% от
заплатените суми.
При анулации след 10 септември 2018 г., суми не се възстановяват.

ПЛАЩАНЕ
Такса правоучастие и хотелското настаняване могат да бъдат платени:

Чрез банков превод:
Банка: УниКредит Булбанк АД
Адрес: гр. София, ул. Княз Александър Батенберг I № 12
BIC: UNCRBGSF
IBAN: BG72 UNCR 9660 1064 4601 18
Получател: Компания за международни конгреси ООД
Моля, отбележете в платежното нареждане, Вашето име, както
и кода на събитиетo BGSS2018.

В офиса на CIC Ltd.:
Компания за международни конгреси ООД
София 1700, кв. Витоша, ул. Леа Иванова 2

На място
Регистрационна такса на място, както и допълнителни нощувки (при наличност
на свободни стаи) може да заплатите на бюрото на Компания за международни
конгреси в хотел Интернационал, което ще бъде на разположение през целия
период на конгреса.
*При заплащане такса на място, моля обърнете внимание, че се приемат карти Visa и
Mastercard. Карти American Express не се поддържат.

ОФИЦИАЛЕН АГЕНТ
НА СЪБИТИЕТО

КОМПАНИЯ ЗА МЕЖДУНАРОДНИ КОНГРЕСИ
УПРАВЛЕНИЕ НА СЪБИТИЯ

За информация:

Румяна Пеева
Мобилен: +359 885 35 89 29, Tел.: +359 2 892 08 09 до 50, E-mail: surgery@cic.bg

Можете да ни намерите на официалния ни сайт:

www.bgss.eu
Присъединете се и към нашата Facebook страница:

www.facebook.com/bgsseu/

www.cic.bg

