


Уважаеми колеги,

Имаме удоволствието да Ви поканим да вземете участие 
в Пета Национална конференция по хепатология, която 
ще се проведе в периода 29-30 ноември 2019 г. в гр. София, 
Национален дворец на културата.

Темата на тазгодишната конференция е портална 
хипертония. Интригуващата научна програма и 
възможността за обмяна на опит и добри практики между 
специалистите в областта и бизнес индустрията са сред 
причините да вярваме, че заедно, за пета поредна година, 
ще допринесем за развитието на специалността.

Ще се радваме да се срещнем отново на предстоящата 
конференция!

С уважение,

Проф. Людмила Матева
Председател на БАИЧД

Проф. Красимир Антонов
Председател на БДГЕ



Организационен комитет

Председател на БАИЧД

Почетен председател на БАИЧД

Председател на БДГЕ 

Председател на Организационен комитет

Членове

Проф. Людмила Матева

Проф. Константин Чернев

Проф. Красимир Антонов

Доц. Йордан Генов

Проф. Борислав Владимиров
Проф. Деян Желев
Проф. Крум Кацаров
Проф. Росен Николов
Доц. Бранимир Големанов
Доц. Мариета Симонова
Доц. Пламен Пенчев
Д-р Петко Карагьозов
Д-р Румяна Митова



Тематика на кoнференцията

ПОРТАЛНА ХИПЕРТОНИЯ
История на познанието 

Патобиология на порталната хипертония
 
Методи за оценка на порталната хипертония 

Естествен ход и лечение на порталната хипертония
 
Оценка и лечение на специфични състояния

Предварителна програма

29 ноември / Петък 30 ноември / Събота

Регистрация Регистрация
Официално откриване Планерни сесии

Медицинска изложба
Планерни сесии Закриване

Вечеря



Регистрационни такси

ONLINE регистрационен формуляр:
http://reg.cic-pco.com/hepatology2019

Р Е Г И С Т Р А Ц И Я
ЧЛЕНОВЕ на БАИЧД: 180 ЛВ. 240 ЛВ.

120 ЛВ. 180 ЛВ.

230 ЛВ. 290 ЛВ.НЕЧЛЕНОВЕ на БАИЧД:
Специализанти и 
докторанти

Ранна такса
преди 
5 септември

Късна такса
след 
5 септември

Регистрационните такси включват:
Участие в пленарните сесии на конференцията
Достъп до медицинско изложение
Делегатски комплект
Сертификат
Кафе паузи, обяд и вечеря

Настаняване
При необходимост от настаняване, моля, свържете се с: 
Компания за международни конгреси - CIC Ltd. 

Габриела Димитрова
мобилен: +359 885 35 86 24
тел.: +359 2 892 08 09 до 50
e-mail: gdimitrova@cic.bg

за да получите информация относно възможните хотели и вид стаи 
спрямо Вашето желание.
Хотелската резервация е валидна само след регистрация за участие и пълно 
предплащане на заявените нощувки.

Конференцията е предназначена само за медицински специалисти.



Анулации

Плащане

При анулации на регистрационна такса и хотелски 
резервации в писмен вид до 5 септември 2019 г. се 
възстановяват 50% от заплатените суми. 

При анулации след 5 септември 2019 г. суми не се 
възстановяват.

Такса правоучастие и настаняване могат да бъдат 
платени:

В офиса на CIC Ltd.:
 

София 1700, кв. Витоша, ул. Леа Иванова 2

Чрез банков превод на: 
Банка: УниКредиБулбанк АД
Адрес: гр. София, пл. Света Неделя 7
BIC: UNCRBGSF
IBAN: BG72 UNCR 9660 1064 4601 18
„Компания за международни конгреси” ООД

Моля, отбележете в платежното нареждане кода на 
конгреса: HEPATOLOGY2019.



Абстракти

КРАЕН СРОК за изпращане
2 СЕПТЕМВРИ 2019 г.

Указания:

Всички изпратени резюмета ще бъдат разгледани от научния комитет 
на събитието. Обемът на резюмето не трябва да надхвърля 250 думи и 
се състои от цел, материал и методи, резултати, изводи и заключение.

Абстрактите се изпращат в електронен вид на адрес: 
jordan.georgiev.genov@gmail.com

Одобрените от Научния комитет резюмета, доклади и постери ще бъдат 
включени в научната програма и ще бъдат публикувани в специалното 
конгресно издание, което ще получат всички регистрирани делегати.

Формата за участие в постерната сесия е електронна! Подложна бланка 
за постерната презентация и пълна информация относно форматите 
на доклада ще получите допълнителна информация.

Указания за авторите:

• Резюметата и докладите трябва да бъдат на български език.

• Резюметата следва да спазват следната структура:
 
Ключови думи, Въведение, Цел, Материали и методи, Резултати, Обсъждане, 
Заключение.

• 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.

• Заглавието трябва да бъде изписано с главни букви, без съкращения.

• Текстът на научния материал, книгописът, таблиците и легендите към 
тях следва да написани в електронен вариант - формат на Microsoft Word 
с интервал 1,5 и размер на знаците 12.



Контакти

ЗА УЧАСТИЕ В НАУЧНАТА ПРОГРАМА
е-mail: jordan.georgiev.genov@gmail.com

За регистрация и настаняване:

www.CIC.bg

София, кв. Витоша, 
ул. Леа Иванова №2

тел.: +359 2 892 08 08 до 79
факс: +359 2 892 08 00
e-mail: cic@cic.bg

Лице за контакт:

Габриела Димитрова
мобилен: +359 885 35 86 24
тел.: +359 2 892 08 09 до 50
e-mail: gdimitrova@cic.bg


