
    

НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ
ПО ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ
С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ

ПЪРВО СЪОБЩЕНИЕ

БУРГАС , 04-06 юни 2015 г.
Бургаски свободен университет

БЪЛГАРСКО ДРУЖЕСТВО ПО 
ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ
ГАСТРОИНТЕСТИНАЛНА ЕНДОСКОПИЯ 
И АБДОМИНАЛНА ЕХОГРАФИЯ

• НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ • НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ • НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ • НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ •

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Участието на фирмите, както винаги може да се 
изразява в следното:

УЧАСТИЕ СЪС СИМПОЗИУМ  ИЛИ ПРЕЗЕНТАЦИЯ

1. Презентация от 5 до 10 мин.  1000 лв.
2. Симпозиум от 15 до 30 мин. 2000 лв.
3. Симпозиум от 45 до  60 мин. 3000 лв.
4. Генерален Спонсор                   10000 лв.
* В цената за генерален спонсор са включени и 
симпозиум и щанд.

Фирмите, които желаят да имат симпозиум или 
презентации трябва да направят  заявките си 

до 15 април  2015 г.

УЧАСТИЕ С ЩАНД

1. Щанд  4 кв.м.  1500 лв.
2. Щанд   6 кв.м.  2000 лв.
3. Щанд до 8 кв.м.  2500 лв.
4. Щанд до 10 кв.м. 3000 лв.
5. Щанд  до 12 кв.м. 3500 лв.
6. Щанд  до 15 кв.м. 4000 лв.

Фирмите с щанд до 4 кв.м. получават: 
1 бр. пълен комплект материали за участие 
в научната и социалната програма

Фирмите с щанд от 6 и от 8 кв.м.  получават:
 2 броя комплекти

Фирмите с щанд  от 10 и от 12  кв. м. получават: 
3 броя комплекти

И над 12 до 15 кв.м. получават:
 4 броя комплекти

Генерален спонсор - по договаряне

Фирмите, които ще имат повече участници -  
гости или представители,  заплащат за същите, 
допълнително на цени за гости.

Щандовете и хотелите ще се разпределят, 
както винаги  по реда на заплащане.

Всички такси , включително и хотел се заплащат 
по банков път по сметката на Дружеството по 
гастроентерология:

Уникредит Булбанк,  клон Батенберг 
БАНКОВА СМЕТКА
IBAN: BG 68 UNCR 96601020518608 - bgn 
BIC:    UNCR BG SF

Адресът на банката е:
гр. София, ул. "Княз Александър I"  № 12

За допълнителна информация по научната 
програма на e-mail:
danielastoynova77@gmail.com
dralexanderkatzarov@gmail.com

по технически въпроси: 
dora.velikova@abv.bg

          



    

OРГАНИЗАЦИОНЕН  КОМИТЕТ  ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

• НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ • НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ • НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ • НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ •

Председател 

проф. КРУМ КАЦАРОВ, д.м.н.

Научен секретар

проф. КРАСИМИР АНТОНОВ, д.м.н.

Членове:                  

проф. БОРИСЛАВ  ВЛАДИМИРОВ, д. 

проф. ЛюДМИЛА МАТЕВА, д.м.н.

проф. ИСКРЕН КОЦЕВ, д.м.н.

проф. РОСЕН  НИКОЛОВ, д. 

доц. ДЕЯН ЖЕЛЕВ, д.

доц. ЙОРДАН ГЕНОВ, д.

доц. ПЛАМЕН ПЕНЧЕВ, д.

    

Секретари:   

д-р  ДАНИЕЛА СТОЯНОВА       

д-р АЛЕКСАНДЪР КАЦАРОВ, д.

 Уважаеми колеги,
Годишната Конференция на Българското друже-

ство по гастроентерология ще се състои на 04 - 06 
юни 2015 г. в  гр. Бургас, в аулата на Бургаски свобо-
ден университет

Научната програма ще включва следните основни 
направления:

 04 юни – четвъртък
Училище „Инвазивна гастроентерология и хепа-

тология” 
- видео-фестивал с представяне и дискусия на 

клинични случаи.
 05 юни – петък
 - Helicobacter pylori и заболявания на гастоинтес-

тиналния тракт - митове и реалности
-  Заболявания на панкреаса
 06 юни – събота
Хепатология
- Новите схеми в лечението на хроничните черно-

дробни заболявания с вирусна генеза - очаквания и 
реално състояние

- Хепатоцелуарен карцином и метастатична бо-
лест на черния дроб - мултидисциплинарен подход.

Предложения за допълване на научната програма, 
както и клинични случаи за видео фестивала ще се при-
емат на посочените по-долу адреси за кореспонденция 
до 15 април 2015 г. Темите в раздела „Хепатология” ще 
бъдат представени съвместно от румънски и българ-
ски лектори. Лекционният курс ще бъде отпечатан в 
сборник.

За мен ще бъде удоволствие да се срещнем в Бургас!
                                      
         С уважение:
                                      
       Председател на БДГЕ   
                                      проф. Крум Кацаров, д.м.н

Конференцията се провежда в аулата на Бургаски 
свободен университет - гр. Бургас

ТАКСИ  РЕГИСТРАЦИЯ 
•	 ранна регистрация до 01 май 200 лв.
•	 след 01 май   250 лв.
•	 специализанти и пенсионери 150 лв.
•	 студенти - участват само в научната програма 

безплатно и получават от материалите само 
програма,  останалите мероприятия заплащат 
като гости ;

•	 гости:
 -  welcome party  50 лв.
     -  гала вечеря   70 лв.
     -  кафе паузи - 2 бр.  и обяд  30 лв./ден   

 ХОТЕЛИ:

Хотелът на Свободен Бургаски университет  - 3 *** 
единична стая  48 лв.    двойна стая   68 лв.

Хотел Калифорния 3***
единична стая  55 лв.  студио   70 лв. 
двойна стая   70 лв. апартамент   90 лв.

Хотел Гран Вия 3***
единична стая  60 лв.  студио   125 лв. 
двойна стая   75 лв. апартамент   140 лв.

Хотел Луксор 3+***   Хотел България 4 ****
единична стая 70 лв.  eдинична стая  80 лв. 
двойна стая   85 лв. двойна стая   95 лв.

Хотел Бургас 4**** 
единична стая  75 лв. двойна стая   90 лв.

Хотел Приморец 5*****
единична стая  153 лв.   единична delux  193.00 лв.
двойна стая  130 лв.   двойна delux     203.00 лв.

Цените на хотелите са със закуска 
и Wi  Fi интернет .


