


Уважаеми колеги и партньори,

Като Председател на Българското урологично дружество, имам огромната чест и 
удоволствие да Ви поканя на XIV НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС ПО УРОЛОГИЯ, който ще се 
проведе в периода 28-30 май 2020 г. в хотел „Риу Правец“, гр. Правец. Тази година 
Конгресът съвпада с 60 годишнината на Българското урологично дружество 
и бих се радвал заедно да отбележим утвърждаването на специалността ни и 
нейното развитие през изминалите години.

Ще имаме възможност да споделим нови идеи и практики, да обменим опит и да се 
запознаем с колеги от цяла България. Очакваме богата специализирана медицинска 
изложба, която да представи водещи и иновативни решения в областта. По 
традиция, събраните научни трудове ще бъдат публикувани в специален брой на 
списание „Уронет”.

В навечерието на 60-тата годишнина ще имаме възможност заедно да си 
пожелаем професионални успехи и да си поставим нови цели, задавайки тон за 
продължаване развитието на специалността в България. Богатата научна 
програма, възможността за дискусии и Вашето дейно участие са една от 
причините Националния конгрес по урология да е сред събитията в българския 
медицински календар, които се радват на голяма популярност.

Ще Ви очаквам и за мен ще е чест заедно да отбележим празника.

С уважение,

Доц. д-р Марин Георгиев, ДМ
Председател на Българското урологично дружество
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Доц. д-р Марин Георгиев, ДМ

Д-р Александър Кръстанов
Д-р Георги Иванов 

Проф. Димитър Младенов
Доц. Деян Анакиевски

Проф. Димитър Шишков
Проф. д-р Иван Дечев

Д-р Иван Велев
Д-р Иван Вълканов

Проф. д-р Красимир Нейков
Доц. д-р Красимир Янев
Д-р Методи Милушев

Доц. д-р Михаил Николовски
Д-р Михаил Абаджиев
Доц. Николай Евтимов
Доц. д-р Николай Колев

Проф. д-р Петър Панчев
Доц. д-р Тошо Ганев

Доц. д-р Цветин Генадиев
Проф. Чавдар Славов

Д-р Александър Заимов
Д-р Александър Тимев

Д-р Васил Василев
Д-р Владислав Младенов

Д-р Димитър Блажев
Д-р Пламен Димитров
Д-р Явор Семерджиев

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

НАУЧЕН БОРД:

ЧЛЕНОВЕ:



Онкоурология: рак на простатата, тумори на бъбрека, 
преходноклетъчен карцином

Уролитиаза: съвременно лечение

Лапароскопски и робот асистирани операции в Урологията

Доброкачествена простатна хиперплазия: хирургично лечение

Симптоми на долните пикочни пътища: диагностика и лечение

Свръхактивен пикочен мехур: диагностика и лечение

Андрология

Образна диагностика на рака на простатната жлеза

Мултидисциплинарен подход в диагностика и лечението 
на рака на простатата

Детска Урология

Здравни грижи

Вариа
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А 28 май 2020 / ЧЕТВЪРТЪК

29 май 2020 / ПЕТЪК

30 май 2020 / СЪБОТА

Пристигане и настаняване
Регистрация
Медицинска изложба
Коктейл „Добре дошли“

Официално откриване 
Пленарни сесии
Практически сесии
Сесия на професионалисти по здравни грижи 
Медицинска изложба 
Кафе-паузи
Работен обяд
Официална вечеря

Пленарни сесии
Кафе-пауза
Работен обяд
Закриване
Отпътуване
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посетете: http://reg.cic-pco.com/urology2020

РЕГИСТРАЦИОННИ ТАКСИ

Всеки лекар с придобита специалност по Урология в страната и 
чужбина може да стане член на Българско урологично дружество. 
Членският внос е в размер на 30 лв. годишно, като може да бъде 
платен на място, в началото на Конгреса. Повече информация 
ще намерите на адрес: http://uroweb.bg/about/membership/

Лекари, специализиращи Урология, могат да станат членове на 
секцията Млади Уролози на БУД.

РАННА ТАКСА УЧАСТИЕ ЧЛЕНОВЕ

КЪСНА ТАКСА УЧАСТИЕ ЧЛЕНОВЕ

ТАКСА УЧАСТИЕ НА МЯСТО

325 лв.

430 лв.

570 лв.

410 лв.

510 лв.

275 лв.

РАННА ТАКСА УЧАСТИЕ НЕЧЛЕНОВЕ

КЪСНА ТАКСА УЧАСТИЕ НЕЧЛЕНОВЕ

ТАКСА ЗА СПЕЦИАЛИСТИ ПО 
ЗДРАВНИ ГРИЖИ

до 17 април 
2020 г.

след 17 април 
2020 г.

след 22 май 
2020 г.
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Настаняване в двойна стая е възможно само при посочване на 
второ лице в стаята.

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

Хотелската резервация е валидна само след заплащане на 
всички нощувки не по-късно от 30 април.

Риу Правец Резорт 160 лв. 245 лв.

ХОТЕЛ ЕДИНИЧНА СТАЯ ДВОЙНА СТАЯ

ПЛАЩАНЕ

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

В офиса на CIC Ltd.:  
Компания за международни конгреси ООД, София 1700, кв. Витоша, 
ул. Леа Иванова №2
 

Чрез банков превод на:
Банка  –  УниКредитБулбанк АД
Адрес  –  гр. София, пл. Света Неделя 7
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 събитието URL2020. 

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 РИУ Правец, което ще 
бъде на разположение през целия период на Конгреса.



АНУЛАЦИИ

РЕЗЮМЕТА

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ АВТОРИТЕ

При анулации на регистрационна такса и хотелско настаняване в писмен вид 
до 20 април 2019 г. се възстановяват 50% от заплатените суми. При анулации 
след 20 април 2019 г., суми НЕ се възстановяват.

Бихте могли да вземете участие в предстоящия Конгрес с доклад. Всички 
изпратени резюмета ще бъдат разгледани от Организационния комитет.

Моля, изпратете вашето резюме на e-mail: urology@cic.bg

Краен срок за изпращане: 3 април 2020 г.

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; имена на всички автори 
(Пример: Р. Икономов1, Т. Стоянова1, А. Бочева2); име на институцията; адрес 
за кореспонденция с включен e-mail адрес. Обемът на резюмето не трябва 
да надхвърля 300 думи и е необходимо да притежава 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 цитат е на авторите Moris et al, след цитата се появава (1) и той 
заема позиция 1 в литературната справка.



ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРЕЗЕНТИРАЩИТЕ

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 видеа, се допуска допълнително време от  5 мин.

Презентациите следва да бъдат записани на флаш памет или външен хард диск 
и да бъдат предадени на технически отговорните лица в пленарната зала не 
по-късно от паузата преди съответната сесия. 

ВАЖНО: Презентациите ще бъдат представяни чрез предоставената 
в залата техника. Организаторите не носят отговорност в случай на 
възникнал проблем със зареждането на файловете при използване на лична 
техника от лекторите. 

СЕРТИФИКАТИ ЗА УЧАСТИЕ

На всички регистрирани участници ще бъдат раздавани сертификати за 
участие на регистрационното бюро след приключване на Конгреса.



www.CIC.bg

Габриела Димитрова
Координатор проекти

тел.: +359 885 358 624
e-mail: gdimitrova@cic.bg

София, кв. Витоша, ул. Леа Иванова №2
тел: +359 2 892 08 08

e-mail: cic@cic.bg

ОФИЦИАЛЕН АГЕНТ НА КОНГРЕСА
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