
П Ъ Р В О   С Ъ О Б Щ Е Н И Е



Уважаеми колеги,

Като председател на организационния комитет с огромно 
удоволствие бих искал да Ви поканя на традиционната вече IX Научна 
конференция с международно участие на тема: „Новости в 
онкологията - III част. Диагностика и лечение на рецидивиращите 
и метастазирали тумори“

Събитието ще се проведе в периода 24 - 26 май 2019 г. в  хотел  
Риу  Хелиос  Парадайз, к. к. Слънчев бряг и на него ще бъдат 
събрани водещи специалисти в областта на онкологията, лекари и 
професионалисти по здравни грижи, чиито интереси и практика са в 
тази област. Широката палитра от теми  - епидемиология, генетика, 
имунология, диагностика, медикаментозно, хирургично и лъчелечение 
и много други въпроси, свързани с онкологичните заболявания, са 
гаранция, че ще намерите интересни за Вас представяния или ще 
можете Вие да изнесете такива.

Заповядайте, ще се постараем да осигурим приятна обстановка 
и добра организация, за да стимулираме личните контакти между 
специалистите от страната и участието Ви да бъде ползотворно!

 Д-р Стефан Константинов
Изпълнителен директор на УСБАЛО



ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Д-р Стефан Константинов

ПОЧЕТНИ ПРЕДСЕДАТЕЛИ:
Акад. проф. д-р Дамян Дамянов, дмн

Проф. д-р Иван Черноземски, дмн

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛИ:
Проф. д-р Румен Балански, дмн

Проф. д-р Здравка Валерианова, дм
Проф. д-р Панайот Куртев, дм

ЧЛЕНОВЕ:
Доц. д-р Иглика Михайлова, дм

 Д-р Асен Тодоров
Д-р Александър Герасимов

СЕКРЕТАРИАТ:
Eлена Христова-Палавранова

Снежка Атанасова

НАУЧЕН КОМИТЕТ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Проф. д-р Веселина Първанова, дм

ЧЛЕНОВЕ:

Проф. д-р Виктор Златков, дм
Проф. д-р Галина Куртева, дм
Проф. д-р Галина Чакалова, дм
Проф. д-р Георги Калайджиев, дм
Проф. д-р Данаил Петров, дмн
Проф. д-р Елена Александрова, дмн
Проф. д-р Елена Пиперкова, дмн
Проф. д-р Жанет Грудева, дм
Проф. д-р Иван Гаврилов, дм
Проф. д-р Красимир Нейков, дм 
Проф. д-р Милчо Минчев, дмн
Проф. д-р Никола Владов, дм
Проф. д-р Николай Наумов, дмн
Проф. д-р Спиро Константинов, дм

Проф. д-р Стефана Събчева, дм
Проф. д-р Страшимир Каранов, дм
Проф. д-р Татяна Хаджиева, дмн
Доц. д-р Ангел Милев, дм
Доц. д-р Ганчо Ганчев, дм
Доц. д-р Ирина Трифонова, дм
Доц. д-р Кирил Попов, дм
Доц. д-р Красимир Киров, дм
Доц. д-р Лъчезар Джонгов, дм
Доц. д-р Манаси Николов, дм
Доц. д-р Петя Костова, дм
Д-р Иво Гергов, дм
Д-р Чавдар Маринов, дм
Биляна Огнянова



ОСНОВНИТЕМИ

• Епидемиология на рака – организация,

    превенция и контрол

• Молекулярна онкология
Лабораторно – диагностични аспекти

Лечение

• Генетика

• Имуноонкология
Лабораторно – диагностични аспекти
Лечение

• Образна диагностика

• Нуклеарна медицина

• Хирургично лечение

• Лъчелечение

• Медикаментозно лечение

• Грижи, качество на живот и медицинска  
   експертиза в онкологията

• Вария



р е г и с т р а ц и я 
РАННА ТАКСА

ДО 25 МАРТ 2019

209 лв.

КЪСНА ТАКСА
ДО 15 МАЙ 2019

418 лв.

ТАКСА

 ЗДРАВИ СПЕЦИАЛИСТИ ЗА 

МЕДИЦИНСКА ГРИЖ
А

165 лв.

*В случай на анулиране на Вашето участие, регистрационната такса не се възстановява!

РАННАТА ТАКСА УЧАСТИЕ 

ДО 25 МАРТ 2019

включва настаняване в единична стая на 24 и 25 май 2019 г. в 
хотел RIU Helios Paradise, достъп до научните сесии, сателитните 
симпозиуми и фирмените презентации, достъп до медицинската 
изложба, делегатски комплект, научна програма/сборник с 
резюмета, сертификат за участие, кафе паузи, работен обяд, 
вечеря на 24 май 2019 г. и вечеря на 25 май 2019 г.

КЪСНА ТАКСА УЧАСТИЕ 

ДО 15 МАЙ 2019

включва настаняване в единична стая само на 25 май 2019 г. в 
хотел Риу Правец, достъп до научните сесии в този ден, делегатски 
комплект, научна програма/сборник с резюмета, сертификат за 
участие.

ТАКСАТА ЗА ЗДРАВНИ СПЕЦИАЛИСТИ ЗА 
МЕДИЦИНСКА ГРИЖА

включва настаняване легло в двойна стая на 24 и 25 май 2019 г. в 
хотел RIU Helios Paradise, достъп до научните сесии, сателитните 
симпозиуми и фирмените презентации, достъп до медицинската 
изложба, делегатски комплект, научна програма/сборник с 
резюмета, сертификат за участие, кафе паузи, работен обяд, 
вечеря на 24 май 2019 г. и вечеря на 25 май 2019 г.

За online регистрация и настаняване, моля посетете: http://reg.cic-pco.com/onco2019/



ХОТЕЛ ЕДИНИЧНА СТАЯ ДВОЙНА СТАЯ

РИУ ХЕЛИОС ПАРАДАЙЗ 155 лв. 226 лв.

Н А С Т А Н Я В А Н Е 

Хотел Риу Хелиос Парадайз

Настаняването на участниците се заявява чрез попълване на регистрационния 
формуляр и изпращането му до официалния агент на събитието – CIC Ltd. Резервацията 
на стаята е валидна след получаване на писмено потвърждение от страна на  CIC Ltd. 

Участници, заплатили ранна  регистрационна такса, ползват безплатно настаняване 
в единична стая на 24 и 25 май 2019 г. 

При настаняване в легло в двойна стая е необходимо да се доплати 113 лв. за второто 
лице, на база нощувка със закуска.

Дата на пристигане

Желая да бъда настанен в двойна стая с 

Моля, посочете името на втория човек в стаята

Дата на заминаване

Брой нощувки



АБСТРАКТИ

Краен срок за изпращане на резюмета: 25 МАРТ 2019 г.

Всички изпратени резюмета ще бъдат разгледани от 
научния
комитет на събитието. Обемът на резюмето не 

трябва да надхвърля 300 думи и би следвало да има цел, 
аргумент и заключение.

Моля, подчертайте името на автора, който ще 
представи резюмето.

Авторите ще получат потвърждение за получения 
абстракт по e-mail, от електронния адрес, на който е 
изпратено резюмето.

Моля, изпратете своят абстракт за одобрение на 
следния мейл: oncology2019@cic.bg

ОФИЦИАЛЕН ЕЗИК

НОСИТЕЛ / ФОРМАТ

ПРЕДСТАВЯНЕ

постерни 
сесии

аудиовизуални
презентации

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

на място в 
планерната зала

в блзост до
планерната зала

CD, DVD, UCB

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

ПО ИЗБОР



ПРЕДВАРИТЕЛНА

24 май / петък
Пристигане
Настаняване
Регистрация
Официално откриване
Научни сесии
Медицинска изложба
Кафе пауза
Вечеря

25 май / събота
Научни сесии
Кафе паузи
Медицинска изложба
Обяд
Вечеря

26 май / неделя
Научни сесии
Кафе пауза
Медицинска изложба
Официално закриване
Отпътуване

ПРОГРАМА



ВАЖ
НИДАТИ

25 МАРТ 2019  
Краен срок за изпращане на резюмета

25 МАРТ 2019  
Краен срок за ранна регистрация

15 МАЙ 2019  
Краен срок за късна регистрация

24 МАЙ 2019  
Официално откриване и вечеря

25 МАЙ 2019  
Вечеря



КОНТАКТИ

София, кв. Витоша, 
ул. Леа Иванова №2
тел: +359 2 892 08 08 до 79
факс: +359 2 892 08 00
email: cic@cic.bg

www.CIC.bg

За участие или за допълнителна информация, 
не се колебайте да се свържете с нас:

Надежда Аръкова
Координатор проекти

Компания за международни конгреси ООД
М: 0889 867808
Т:  02 8920808 до 76
Ф: 02/ 892 08 00
Е: narakova@cic.bg


