


Уважаеми колеги,

За мен е удоволствие, че отново имам честта да Ви поканя от 
името на Българската асоциация по ултразвук в медицината и лично 
от свое име,  на предстоящия XXI Национален конгрес по ултразвук в 
медицината в периода  13 - 16 септември 2018 г., който ще се проведе в 
Конгресен център на клуб Ривиера, к.к. Златни пясъци.

Ежегодният конгрес по ултразвук  предоставя възможност на 
водещи специалисти в ултразвуковата диагностика да предадат 
безценен опит и познания на експерти в различни области на медицината. 
Форумът цели да развива общността на Българската асоциация по 
ултразвук в медицината, като всяка една от научните сесии по време 
на конгреса ще засегне актуални теми от съвременната медицинска 
практика. Не на последно място фирмената изложба обединява водещи 
компании с последните технологични постижения в медицинска 
апаратура за ултразвукова диагностика и фармацевтични достижения.

Вярваме, че за поредна година срещата ни по време на конгреса по 
ултразвук в медицината ще допринесе с нови контакти, полезни научни 
открития и ще помогне за развитието на медицината в България.

Желаем на всички успешно участие в конгреса и Ви очакваме през 
2018 година!

С уважение,

Д-р Румяна Митова
Председател на Българска асоциация по ултразвук в медицината



ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

ПОЧЕТЕН ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛИ:

ЧЛЕНОВЕ:
Проф. Б. Богов
Проф. Е. Василева
Проф. З. Каменов
Проф. Р. Ковачева
Проф. И.Коцев
Проф. М. Станева
Доц. А. Буева

Д-р Р. Митова

Проф. Н. Григоров

Проф. Ц. Кътова
Доц. Р. Джераси

Доц. Й. Генов
Доц. И. Гергов
Доц. Б. Големанов
Доц. Р. Кръстева
Доц. М. Любомирова
Доц. С. Марчев
Доц. С. Монов

Доц. Е. Пантелеева
Доц. Р. Петков
Доц. Ю. Петрова
Доц. С. Ханджиев
Доц. А. Хилендаров
Д-р Б. Томов

СПЕЦИАЛНОСТИ/ТЕМИ:

Гастроентерология  Ревматология
Нефрология   Рентгенология
Урология   Акушерство и гинекология
Ендокринология  Ангиология
Неврология   Анестезиология
Кардиология   Ортопедия и травматология
Пулмология
Обща медицина  

Хирургия



ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОГРАМА

Следете сайта на БАУМ за актуална програма: www.baum-bg.org

13 септември 2018 г. 
13:00 - 20:00 ч.   Регистрация и настаняване
15:00 - 18:30 ч.   Училище по ултразвук

14 септември 2018 г. 
 Училище по ултразвук

Общо събрание
Вечеря

15 септември 2018 г. 
09:00 - 18:30 ч.   Пленарни сесии на конгреса
18:00 - 18:30 ч.   Официално закриване

16 септември 2018 г. 
 Заминаване

АБСТРАКТИ

Краен срок за изпращане: 15 май 2018 г.
Указания:

Всички изпратени резюмета ще бъдат разгледани от научния комитет на 
събитието. Обемът на резюмето не трябва да надхвърля 300 думи и се състои 
от цел, материали и методи, резултати, изводи и заключение.  Абстрактите се 
изпращат в електронен вид на адрес rumi.mitova@gmail.com

Одобрените резюмета ще бъдат включени в научната програма като устни 
доклади и ще бъдат публикувани в специалното конгресно издание, което 
ще получат всички регистрирани делегати.

ОФИЦИАЛЕН ЕЗИК

НОСИТЕЛ/ФОРМАТ

ПРЕДСТАВЯНЕ

Български език

на място в пленарната зала

USB

  УСТНИ ПРЕЗЕНТАЦИИ



РЕГИСТРАЦИЯ

Ранна такса 
до 5 юни 2018 г. 

Членове на БАУМ* 100 лв. 100 лв.

100 лв.

120 лв.180 лв.

60 лв.

30 лв.

150 лв.

230 лв.

60 лв.

Нечленове на БАУМ* 

Специализанти/Докторанти

Студенти

Късна такса 
след 5 юни 2018 г. 

Online регистрация:  http://reg.cic-pco.com/ultrasound2018/

Училище 
по ултразвук

Регистрационните такси за конгреса включват:

Участие в пленарните 
сесии на конгреса

Достъп до 
медицинската изложба

Делегатски комплект

Сертификат

Кафе паузи

Вечеря

НАИМЕНОВАНИЕ Член на БАУМ*                Нечлен на БАУМ* Специализанти/
докторанти

Училище по 
ултразвук**

Студенти

*Регистрационна такса за членове, имат право да платят заплатилите членски внос за 2018 г. Членският внос 
е 30 лв. и може да бъде платен чрез превод на банковата сметка на БАУМ: IBAN:BG39UBBS84231010822911. 
За повече информация, моля посетете уеб сайта на дружеството:  www.baum-bg.org
** Курс на обучение отделен от пленарните сесии на конгреса.

НАСТАНЯВАНЕ

ХОТЕЛ

Хотел Ривиера Бийч  *****

Хотел Нимфа ****

130 лв.

115 лв.

150 лв.

135 лв.

Единична стая Двойна стая

Хотелската резервация е валидна само след регистрация за участие и пълно предплащане 
на заявените нощувки.



ПЛАЩАНЕ

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
Клон: Батенберг  
BIC: UNCRBGSF                    
IBAN: BG72 UNCR 9660 1064 4601 18
“Компания за международни конгреси” ООД

Моля, отбележете в платежното нареждане кода на конгреса: ULTRASOUND2018.

КОНТАКТИ

ОФИЦИАЛЕН АГЕНТ

КОМПАНИЯ ЗА 
МЕЖДУНАРОДНИ КОНГРЕСИ

Лице за контакт: 

Полина Маркова

Мобилен: 0889 563 700
Тел:: + 359 2  892 08 09 

E-mail: pmarkova@cic.bg

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

www.cic.bg

АНУЛАЦИИ

При анулации на регистрационна такса и хотелски резервации в писмен вид 
до 5 юни 2018 г. се възстановяват 70% от заплатените суми.

При анулации след 5 юни 2018 г. суми не се възстановяват.


