


Уважаеми колеги, 
 
След внимателно проследяване на ситуацията в България и с оглед на големия интерес, който 
XXIII Национален конгрес по ултразвук в медицината представлява за вас, както и 
необходимостта и желанието ни да споделим научна информация и опит, Организационният 
комитет взе решение конгресът да бъде проведен виртуално, без промяна в запланувания период – 
10-12 септември 2020 г. 
 
По време на конгреса ще можете да присъствате на онлайн лекции, сесии и симпозиуми с висока 
научна и практическа стойност. Ще дадем възможност и на водещи медицински компании да 
представят последните новости в медицинската техника и фармацията.  
 
За да се възползвате от пълните възможности на виртуалните събития, сме подготвили 
интерактивни дискусии и атрактивни форми на комуникация с награди от Българската асоциация 
по ултразвук в медицината, в които всеки регистриран може да участва. 
 
За Ваше улеснение бихме искали да ви уведомим, че всички направени до момента регистрации 
остават валидни, а срокът за ранните такси правоучастие се удължава до 8 септември. 

РЕГИСТРАЦИОННИ ТАКСИ ЗА КОНГРЕСА: 
 
 Членове на БАУМ: 120 лв. 
 Нечленове на БАУМ: 180 лв. 
 Специализанти/Докторанти: 100 лв. 
 Студенти: 40 лв. 
 

РЕГИСТРАЦИОННИ ТАКСИ ЗА УЧИЛИЩЕ ПО 
УЛТРАЗВУК: 
 
 Членове на БАУМ: 100 лв. 
 Нечленове на БАУМ: 120 лв. 
 Специализанти/Докторанти: 100 лв. 
 Конгресната такса за студенти включва и училище 
по ултразвук 
 

Всеки, който има желание да стане част от конгреса, може да го направи на следния линк: 
http://reg.cic-pco.com/ultrasound2020/ 
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На всички регистрирани делегати ще предоставим допълнителна информация с линкове за 
достъп до конгреса и до училището по ултразвук, а след приключване на събитието всеки от вас 
ще получи индивидуален електронен сертификат за участие. 
 
Ситуацията не ни възпира да се развиваме и да обменяме знания и опит, и е стимул да се 
възползваме от възможностите, които виртуалният конгрес може да ни предложи и заедно да 
направим едно полезно и интерактивно събитие. 
 

Благодарим на всички, които ще вземат участие в конгреса! 
Очакваме Ви с нетърпение! 
 
Проф. Йордан Генов 

Председател на Българска асоциация по ултразвук в медицината 


