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Скъпи колеги, 

С голяма радост бих искал да Ви поканя на Х юбилейна научна 
конференция по онкология, която ще се проведе в периода 12-14 юни 
2020 година, а нейн домакин за шести път ще бъде хотел RIU Правец.

Тази година ще бъде по-специална, тъй като заедно ще отбележим 
първия юбилей на конференцията по онкология. За тези 10 години: 

интересът към срещите нараства прогресивно, а броят на 
участниците се е увеличил почти тройно!

наши и чужди лекари в областта вземат активно участие и 
споделят опита си от практиката

увеличава се и броят на младите специалисти, които все повече 
участват и в научните сесии

осъществихме съпътстваща сесия за  професионалистите по 
здравни грижи, които също имат възможността за обмяна на 
ценен опит помежду си.

10 години УСБАЛ по онкология създава интердисциплинарна научна 
и социална среда, където се споделя най-интересното, полезното 
и актуално от света на онкологията, както и да завързваме нови 
приятелства и да заздравяваме стари!

10 години се твори история чрез нашите ежегодни срещи, които ще 
продължават и през следващите години.

Нека  на прага на новото десетилетие традицията да продължи! За 
мен е изключителна чест да бъда председател на Х юбилейна научна 
конференция и да Ви приветствам в хотел RIU Правец!

С уважение, 

Д-р Стефан Константинов
Изпълнителен директор на УСБАЛО
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ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ

НАУЧЕН КОМИТЕТ

ПРЕДСЕДАТЕЛ
Д-р Стефан Константинов

ПОЧЕТЕН ПРЕДСЕДАТЕЛ
Проф. д-р Иван Черноземски, дмн

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛИ

Проф. д-р Здравка Валерианова, дм
Проф. д-р Панайот Куртев, дм
Проф. д-р Румен Балански, дмн

ЧЛЕНОВЕ

Проф. д-р Иглика Михайлова, дм
Д-р Александър Герасимов

Д-р Асен Тодоров
Д-р Свитлана Бачурска, дм

СЕКРЕТАРИАТ

Eлена Христова-Палавранова
Галина Георгиева Кръстева 

ПРЕДСЕДАТЕЛ
Проф. д-р Веселина Първанова, дм

ЧЛЕНОВЕ

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-Попова, дм
Проф. д-р Иван Гаврилов, дм
Проф. д-р Красимир Иванов, дм
Проф. д-р Красимир Нейков, дм
Проф. д-р Милчо Минчев, дмн
Проф. Радостина Александрова, дм
Проф. д-р Спиро Константинов, дм

Проф. д-р Стефана Събчева, дм
Проф. д-р Татяна Хаджиева, дмн
Проф. д-р Христо Бозов, дм
Доц. д-р Ангел Милев, 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 Данаил Дамянов
Д-р Иво Гергов, дм
Биляна Огнянова
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ОСНОВНИ ТЕМИ

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 

Организация на здравеопазването и онкологични заболявания – 
проблеми и предизвикателства

Вария
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РЕГИСТРАЦИЯ

Ранната такса включва:
настаняване в единична стая на 12 и 13 юни 2020 г. в хотел RIU Правец
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 12 и 13 юни 2020 г.

Късната такса включва:
настаняване в единична стая на 13 юни 2020 г. в хотел RIU Правец
достъп до научните сесии в този ден
делегатски комплект
научна програма/сборник с резюмета
сертификат за участие
вечеря на 13 юни 2020 г.

Таксата за професионалисти по здравни грижи включва:
настаняване в легло в двойна стая на 12 и 13 юни 2020 г. в хотел RIU Правец
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 12 и 13 юни 2020 г.

РАННА ТАКСА УЧАСТИЕ до 13 април 2020

КЪСНА ТАКСА УЧАСТИЕ до 1 юни 2020

ТАКСА ЗА ПРОФЕСИОНАЛИСТИ ПО 
ЗДРАВНИ ГРИЖИ 

230 лв.

460 лв.

182 лв.

* В случай на анулиране на Вашето участие, регистрационната такса не се възстановява!
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*Цените са валидни до изчерпване на помещенията за настаняване.

RIU Правец 160 лв. 230 лв.

ХОТЕЛ ЕДИНИЧНА СТАЯ ДВОЙНА СТАЯ

НАСТАНЯВАНЕ

ПЛАЩАНЕ

RIU Правец

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 настаняване 
в единична стая на 12 и 13 юни 2020 г.
 

Участници, заплатили такса за професионалисти по здравни грижи, 
ползват настаняване в двойна стая на 12 и 13 юни 2020 г.

При избор във формуляра на легло в двойна стая и при непосочване на име 
на второто лице в стаята, е необходимо да се доплати 70 лева на вечер.

Такса правоучастие и депозит за първа нощувка могат да 
бъдат платени: 

В офиса на CIC Ltd.:  
Компания за международни конгреси ООД, София 1700, кв. Витоша, 
ул. Леа Иванова №2
 

Чрез банков превод на:
Банка  –  УниКредитБулбанк АД
BIC       –   UNCRBGSF
IBAN    –   BG72 UNCR 9660 1064 4601 18
Получател   –   Компания за международни конгреси ООД

Моля, отбележете в платежното нареждане името на участника и основанието 
за плащане ONCO2020.
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Официален език

Носител/формат

Представяне

Български език Български език 

CD, DVD, USB по избор

на място в 
пленарната зала

в близост до
пленарната зала

АБСТРАКТИ

Моля, изпратете своя абстракт за одобрение на следния мейл: 

oncology2020@cic.bg

Краен срок за изпращане на резюмета: 
13 АПРИЛ 2020 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.

АУДИОВИЗУАЛНИ 
ПРЕЗЕНТАЦИИ

ПОСТЕРНИ 
СЕСИИ
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12 юни 2020 / ПЕТЪК

13 юни 2020 / СЪБОТА

14 юни 2020 / НЕДЕЛЯ

Пристигане 
Настаняване
Регистрация 
Официално откриване 
Научни сесии 
Медицинска изложба 
Кафе пауза 
Вечеря

Научни сесии 
Сестринска сесия
Кафе паузи
Медицинска изложба 
Обяд 
Вечеря

Научни сесии
Кафе пауза 
Медицинска изложба 
Официално закриване

ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОГРАМА
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ВАЖНИ ДАТИ

13 април 2020

Краен срок за изпращане на абстракти

13 април 2020

Краен срок за ранна регистрация

1 юни 2020

Краен срок за късна регистрация

12 юни 2020

Официално откриване и вечеря

13 юни 2020

Вечеря

14 юни 2020

Официално закриване
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София, кв. Витоша, ул. Леа Иванова №2
тел: +359 2 892 08 08

e-mail: cic@cic.bg

www.CIC.bg

Елена Рашева

Координатор проекти

E-mail: erasheva@cic.bg

Елена Петрова

Мениджър проекти

E-mail: epetrova@cic.bg
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За участие или за допълнителна информация, не се 
колебайте да се свържете с нас:
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