


Уважаеми колеги,                                                      
уважаеми партньори,

Имам удоволствието да Ви поканя да вземете 
участие в нашата ежегодна среща – XI НАЦИОНАЛЕН 
КОНГРЕС ПО УРОЛОГИЯ, която ще се проведе в периода 
25 – 27 май 2017 г., в черноморския курорт Слънчев 
бряг. Целта на предстоящия конгрес е да обединим 
представители на водещи специалности като урология, 
образна диагностика, анестезиология, нефрология, 
имунология и специалисти по здравни грижи, като дадем 
възможност за дискусия, представяне на нови идеи и 
доклади с ключово значение за  ежедневната клинична и 
базисна научна практика.

Разнообразната и интересна програма на конгреса 
е предпоставка за обмяна на опит и повишаване степента 
на квалификация на всеки един участник.  

Очакваме Ви в хотел Маджестик Бийч Резорт.

Доц. д-р Марин Георгиев, ДМ
Председател на Българско Урологично Дружество



ОРГАНИЗАЦИОНЕН 
КОМИТЕТ

ПРЕДСЕДАТЕЛ:   
Доц. д-р Марин Георгиев, ДМ

СЕКРЕТАРИ:
 

Д-р Васил Василев, д-р Пламен Димитров, 
д-р Владислав Младенов, д-р Александър Тимев

ЧЛЕНОВЕ: 
      

д-р Александър Заимов, проф. д-р Александър Хинев, 
д-р Валери Марияновски, д-р Димитър Блажев,

проф. Димитър Младенов, доц. д-р Димитър Шишков, 
проф. д-р Иван Дечев, проф. Йорданка Узунова, 

проф. д-р Красимир Нейков, доц. д-р Красимир Янев, 
доц. д-р Михаил Николовски, доц. д-р Николай Колев, 

проф. д-р Петър Панчев, доц. д-р Петър Симеонов, 
проф. д-р Светослав Николов, доц. Силви Кирилов, 

доц. д-р Тошо Ганев, доц. д-р Цветин Генадиев, 
проф. Чавдар Славов  



ОСНОВНИ ТЕМИ

Простатен карцином: минимално-инвазивни 
хирургични методи, хормонолечение, 
лъчелечение и мултимодален подход, нови 
диагностични методи

Симптоми на долните пикочни пътища: 
свръхактивен пикочен мехур, доброкачествена 
простатна хиперплазия, интерстициален цистит

Тумори на бъбреците и уротела: хирургично 
лечение и химиотерапия

Уролитиаза: минимално инвазивни и 
медикаментозни методи на лечение

Сесия на младите уролози

Сесия на специалистите по здравни грижи

Вария: андрология,  бъбречна трансплантация, 
нефрология, анестезиология

Практическа лапароскопска сесия



ПРЕДВАРИТЕЛНА 
ПРОГРАМА

25 май 2017 - ЧЕТВЪРТЪК

26 май 2017 - ПЕТЪК

27 май 2017 - СЪБОТА

Пристигане и настаняване
Регистрация

Медицинска изложба
Вечеря

Официално откриване
Пленарни сесии

Медицинска изложба
Практически сесии

Кафе-паузи
Работен обяд

Вечеря

Пленарни сесии
Кафе-пауза

Работен обяд
Закриване
Отпътуване



РЕГИСТРАЦИЯ

За online регистрация и резервация за 
настаняване, моля, посетете:

http://reg.cic-pco.com/urology2017 

Регистрационни такси

Ранна такса участие членове: 230 лв.  до 10 март 2017 г.

Такса участие на място: 470 лв.  след 14 април 2017 г.

Късна такса участие членове: 320 лв.  до 14 април 2017 г.

Късна такса участие нечленове: 380 лв.  до 14 април 2017 г.

Ранна такса участие нечленове: 290 лв.  до 10 март 2017 г.

Всеки лекар с придобита специалност по 
Урология в страната и чужбина може да стане 
член на Българско Урологично Дружество на 
следния адрес:  
http://uroweb.bg/about/membership/ 



Настаняване в двойна стая е възможно само при 
посочване на второ лице в стаята. 

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

Хотелската резервация е валидна само след заплащане 
на депозит първа нощувка не по-късно от 24 март.

Настаняване
Маджестик Бийч Резорт, к.к. Слънчев Бряг

Двойна стая – море: 144 лв. 

Двойна стая – парк: 126 лв. 
Единична стая – парк: 100 лв. 

Единична стая – море: 117 лв. 



За да изпратите резюме за одобрение, моля посетете: http://
abstracts.cic-pco.com/urology2017 

Всички изпратени резюмета ще бъдат разгледани от 
Организационния комитет на събитието. Необходимо е да се 
регистрирате в системата чрез посочения линк. Ще получите 
мейл, който да потвърдите. След регистрация в системата 
бихте могли да изпратите абстракта си. 

Анулации

Резюмета

При анулации на регистрационна такса и хотелско настаняване 
в писмен вид до 7 април  2017 г. се възстановяват 50% от 
заплатените суми. При анулации след 7 април 2017 г., суми не 
се възстановяват.

Плащане
Такса правоучастие и депозит първа нощувка могат 
да бъдат платени:

В офиса: 
Компания за международни конгреси ООД – CIC Ltd.
София 1700, кв. Витоша, ул. Леа Иванова 2
тел: + 359 2 892 08 08; 892 08 09 до 60

Чрез банков превод:
Банка: УниКредиБулбанк АД
Адрес:  гр. София, ул. Княз Александър Батенберг I № 12
IBAN: BG72 UNCR 9660 1064 4601 18      
BIC/ SWIFT: UNCRBGSF
Получател: Компания за международни конгреси ООД

Моля, отбележете в платежното нареждане, Вашето 
име, както и кода на събитието: ”URL2017”.

Балансовата сума за настаняване, както и регистрационна 
такса на място, може да заплатите на бюрото на Компания за 
международни конгреси в хотел Маджестик Бийч Резорт, което 
ще бъде на разположение през целия период на конгреса.



Изисквания към презентирането
Представянето на място би могло да бъде под формата на 
презентация или видео. Подготвя се в съответствие с частите 
на резюмето. Препоръчително е презентациите да съдържат 
не повече от 10 – 12 слайда, за чието представяне авторите 
ще имат на разположение 8 - 10 мин. За автори, които са 
подготвили видео филми, се допуска допълнително време от 
5 мин.

Презентациите следва да бъдат предавани на технически 
отговорните лица в пленарната зала не по-късно от паузата 
преди съответната сесия. 

Сертификати за участие

На всички регистрирани участници ще бъдат изпратени 
електронни сертификати за участие.

Всички резюмета e необходимо да бъдат както на български, 
така и на английски език. Препоръчва се да се подготвят и 
представят в следния формат за публикуване: заглавие на 
статията; инициали и имена на всички автори (Пример: Р. 
Икономов 1, Т. Стоянова 1, А. Бочева 2); име на институцията; 
адрес за кореспонденция с включен e-mail адрес. Обемът на 
резюмето не трябва да надхвърля 300 думи и е необходимо 
да следва следната структура: Ключови думи, Въведение, Цел, 
Материали и методи, Резултати, Обсъждане, Литературна 
справка.

Цитиранeто на автори от литературната справка става по реда, 
по който те се появяват в текста и се номерират с арабски 
цифри в скоби. Например, ако първият ни цитат е на авторите 
Moris et al, след цитата се появава (1) и той заема позиция 1 в 
литературната справка.

Изисквания към авторите

Организационният комитет на Българско Урологично 
Дружество ще награди първите 3 резюмета.

Краен срок за изпращане: 25 април 2017 г.




