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Българско Дружество по Неврохирургия

ХХIХ НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ
30.09 - 02.10.2022
Хотел „Astor Garden“ 5*, к.к. Св. Св. Константин и Елена, гр. Варна

НАУЧЕН КОМИТЕТ
ОРГАНИЗАЦИОННЕН КОМИТЕТ
Председател:
Проф. д-р Явор Енчев, дмн
Членове:
Доц. Тони Аврамов, дм
Д-р Богомил Илиев, дм
Д-р Тони Кондев, дм
Д-р Мартин Мойнов
Д-р Пламен Трендафилов
Д-р Елена Мойнова
Д-р Стефани Мариянова
Д-р Алкъм Демирджи
Д-р Станимир Иванов

Председател:
Проф. д-р Николай Габровски, дмн
Зам. Председател:
Проф. д-р Явор Енчев, дмн
Зам. Председател:
Проф. д-р Васил Каракостов, дм
Членове:
Проф. д-р Христо Желязков, дм
Доц. д-р Владимир Наков, дм
Проф. д-р Тихомир Ефтимов, дм
Доц. д-р Илия Вълков, дм
Доц. д-р Румен Попов, дм
Доц. д-р Стефан Вълканов, дм

Официално обръщение от Председателя на Българско дружество по неврохирургия
Уважаеми колеги,
През последните две години и половина пандемията промени не само нашето ежедневие, но подложи
на изпитание вярата ни в предвидимостта на бъдещето, в смисъла на усилията, в силата на разума.
Прекъснати бяха изградени връзки, контакти, проекти, които ни свързваха в една общност, тук в
България, в Европа, в света. Надявам се, че това тежко време е зад гърба ни и че ще започнем
интензивното възстановяване на нарушената ни лична комуникация и научен обмен. Надявам се,
тази първа Национална конференция след годините на Covid-19 пандемията, да бележи увереното
ни завръщане към нормалния живот, такъв какъвто го познавахме.
Отправям своите благодарности към колегите от УМБАЛ „Св. Марина“, които поеха бремето да
организират тази трудна, но историческа конференция.
Призовавам всички към активно участие, защото само заедно можем да продължим напред.
Успех на Конференцията!

Проф. Д-р Николай Габровски, дмн
Председател на БДНХ
Председател на Научния комитет на ХХIХ Конференция на БДНХ
Началник Клиника по неврохирургия УМБАЛСМ „Пирогов“, гр. София

Официално обръщение от Председателя на Организационния комитет
Уважаеми Колеги,
В качеството си на Председател на Организационния комитет, за мен е чест и удоволствие да Ви
поканя да вземете участие в ХХIХ Национална Конференция на Българското дружество по
неврохирургия, която ще се проведе в Хотел „Astor Garden“ 5*, к.к. Св. Константин и Елена,
гр. Варна в периода 30.09 - 02.10.2022 г. За първи път организатор на събитието ще бъде
Клиниката по неврохирургия на УМБАЛ „Св. Марина“ гр. Варна, която по същото време ще отбележи
11 години от създаването си. Екипът на клиниката приема това като своеобразна оценка за нашите
усилия през годините и постигнатите клинични, научни и академични резултати, утвърждаващи ни
сред водещите неврохирургични центрове в страната.Тази конференция ще бъде първата ни сбирка
след началото на пандемията от Ковид19 и едновременно отчетно-изборно събрание на БДНХ. През
последните две години човечеството, медицинското съсловие и в частност неврохирургичната
общност бяха подложени на безпрецедентно изпитание. Какъв по-добър момент за равносметка от
преживяното и свършеното и за формулиране на цели и задачи за бъдещето!Научната програма на
събитието ще бъде стегната, разнообразна и представителна. Мястото на конференцията е
ексклузивно, а социалната програма ще бъде запомняща се. С вашето присъствие и активно участие
биха били налице всички условия за една успешна конференция!Очакваме всички Ви в
морската ни столица- Варна!

Проф. Д-р Явор Енчев, дмн
Председател на Организационния комитет на ХХIХ Конференция на БДНХ
Зам. Председател на БДНХ
Началник Клиника по неврохирургия УМБАЛ „Св. Марина“, гр. Варна
Ръководител Катедра по неврохирургия и УНГ болести, МУ - Варна

Патронаж:
Медицински Университет „Проф. Д-р Параскев Стоянов“- Варна
Основни теми на конференцията
·Екстрааксиални тумори
·Вария
Научна програма
·Пленерни сесии
·Постерни сесии
·Индустриална изложба
·Сателитни симпозиуми
·Фирмени презентации
Официални езици на конференцията
·Български
·Английски

2021

ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОГРАМА
30 Септември 2022, Петък

14.00 – 19.30 Регистрация и настаняване в хотел „Astor Garden“ 5*.
1 Октомври 2022, Събота

09.00 – 09.10 Официално откриване
09.10 – 13.00 Пленарни сесии, Сателитен симпозиум специалисти по здравни грижи,
Фирмени презентации
13.00 – 14.00 Обяд
14.00 – 16.00 Пленарни сесии, Постерни сесии, Фирмени презентации
16.00 – 18.00 Отчетно-изборно събрание на БДНХ
19.30 – 23.00 Гала вечеря
2 Октомври 2022, Неделя

12.00 – 12.30 Закриване на конференцията
12.30 Отпътуване
АВТОРИ

Организационният комитет ще публикува в електронен формат сборник с всички научни доклади и
съобщения.
Краен срок за изпращане на материалите е 1 Септември 2022.

Указания за авторите
Докладите (или само резюмета) се изпращат в електронен вид на адрес: prof.y.enchev@gmail.com
Докладите следва да бъдат до 6 страници, а резюметата до 250 думи.
Структурата на докладите трябва да съдържа следните абзаци:
Увод, Цел, Материали и Методи, Резултати,
Заключение.
Докладите и резюметата трябва да бъдат представени на български или английски език.
Заглавието трябва да бъде изписано с главни букви, без съкращения.
Максималният авторски колектив следва да бъде до 8 автора.
Задължително е изписването на точните наименования на институцията, в която работи всеки един
от авторите в поредността: клиника-болница-град-държава.
Текстът на научния материал, книгописът, таблиците и легендите към тях следва да са в електронен
вариант - Microsoft Word, Times New Roman с интервал 1,5 и размер на знаците 12.
Авторите ще получат потвърждение за получения доклад на електронния адрес, от който е
изпратен доклада.
Отпечатване на докладите и абстрактите
Получените в срок резюмета и доклади ще бъдат публикувани в специален сборник, в електронен
формат, който ще получат всички регистрирани делегати в конференцията.
Научни сесии
Всички научни сесии ще се състоят от аудиовизуални презентации, като постерните сесии ще включват
презентации с редуцирана продължителност. Няма да се приемат конвенционални постери.

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ
Хотел „Astor Garden“ 5* - отлична комбинация от стил, комфорт и преживяване. Представлява нов
петзвезден хотел, разположен в курорта Св. Св. Константин и Елена, на 8 км. от центъра на град Варна,
сред прохладата на естествена зеленина и само на няколко крачки от морския бряг. Хотел „Астор Гардън“
впечатлява с класическа архитектура, изискани интериорни решения и несравнима морска панорама.
Хотелът разполага с 230 стаи създадени, за да предизвикат едно наистина различно и незабравимо
преживяване. „Astor Garden“ предлага уникални удобства, включително просторна градина, спа център,
три ресторанта, както и отлични условия за бизнес престой. Открийте идеалното място за отдих в
СПА центъра „Aquahouse Thermal & Beach“, разположен в съседство с хотела.
Настаняване в хотел „Astor Garden“ 5*

Тип настаняване

Цена на човек
30.09.2022 г

Цена на човек
01.10.2022 г

Стандартна стая
/единично настаняване/

196 лв.

145 лв.

Легло в стандартна
двойна стая

128 лв.

111 лв.

Стая с изглед море
/единично настаняване/

213 лв.

153 лв.

Легло в двойна стая
/море/

145 лв.

119 лв.

Стая с изглед басейн
/единично настаняване/

204 лв.

149 лв.

Легло в двойна стая
/басейн/

136 лв.

115 лв

Посочените по-горе цени са в лева, на човек, на ден, с включен 9% ДДС, туристически данък и застраховка.
Цените за настаняване включват: нощувка, изхранване на база All-inclusive ultra plus, свободно
използване на вътрешен и външен басейн, фитнес зала, СПА център (сауна, парна баня ), паркинг,
безжичен интернет.Хотелската резервация ще бъде направена съобразно получения формуляр за
регистрация (вид стая, брой нощувки, допълнително настанено лице). Тя е валидна само след регистрация
и заплащане на регистрационната такса и хотелската стая.Настаняване в двойна стая ще бъде направено,
след изричното посочване на имената на придружаващото лице в регистрационната форма.
При настаняване на един човек се заплаща единична стая.
Плащане
Стандартна и късна регистрация и нощувки могат да бъдат заплатени чрез банков превод при
следните реквизити:
Банка: Райфайзен банк
Бенефициент: ВЕКТРА ТРАВЕЛ ООД
IBAN: BG 44 RZBB 9155 1064 0201 19
BIC: RZBBBGSF
Важно: Като основание за плащането, моля да посочите документа за плащане и името на титуляра от
регистрационния формуляр. Разходите по банковия трансфер са за сметка на участника. Сумата за
регистрация и настаняване бихте могли да заплатите непосредствено след вашата регистрация на
бюрото за регистрация на „Вектра Травел“ ООД на мястото на конференцията.
Анулации
Възстановяването на регистрационна такса НЕ е възможно. Хотелската регистрация се отменя писмено до
20 септември 2022 г. След получаване на писмен отказ се възстановява сумата за нощувките.

Регистрация
Регистрационна такса
Участници
Членове на БДНХ
Нечленове на БДНХ
Специалисти по здравни грижи,
специализанти, студенти.

Таксата участие е с включен ДДС.

300 BGN
330 BGN

Късна такса
От 01.09.2022
до 30.09.2022
350 BGN
380 BGN

170 BGN

200 BGN

Стандартна такса
До 31.08.2022

Заявка за
заплащане на
такса

Заявка за
заплащане на
такса

За придружаващите лица, които не са делегати в конгреса, при желание за присъствие,
трябва да бъде заплатена цена за Гала вечеря на 01.10.2022 - 50 лв.
Регистрационната такса включва:
·Достъп до научни сесии, фирмени симпозиуми и презентации
·Достъп до медицинската изложба
·Делегатски комплект материали
·Научна програма и сборник с доклади и резюмета
·Изхранване
·Гала вечеря на 01.10.2022 г.
За регистрация е необходимо да попълните регистрационен формуляр и да го изпратите на
фирмата организатор на конференцията – “Вектра Травел” ООД на
email: rado.georgiev@vectratravel.com
Сертификат за участие
На всеки регистриран участник ще бъде издаден сертификат за участие в конференцията,
който ще може да получи на регистрационното бюро на “Вектра Травел” ООД.
Членски внос
Ако не сте заплатили членския си внос, бихте могли да направите това директно на сметката на
Дружеството по неврохирургия:
Име: БЪЛГАРСКО ДРУЖЕСТВО ПО НЕВРОХИРУРГИЯ
IBAN: BG79 BPBI 7940 1085 1268 01
BIC: BPBIBGSF
BANK: Юробанк България АД
Или по електронен път чрез сайта на дружеството.
Като основание на плащането молим да посочите трите си имена, като разходите по банковия
трансфер са за Ваша сметка.
Важни дати
Краен срок за стандартна регистрация 31.08.2022
Краен срок за промени и анулации на хотелска резервация 20.09.2022
Краен срок за изпращане на резюмета и доклади 01.09.2022
Официално откриване 01.10.2022
Гала вечеря 01.10.2022
Отпътуване 02.10.2022
Контакти
За информация, регистрация, хотелска резервация може да се обърнете към фирмата
организатор на конференцията “Вектра Травел” ООД:
Лица за контакт: Радослав Георгиев
Адрес: гр. Варна, ул. Цар Асен 11
Тел.: 0887 919 778
Тел. (офис): 052 606 971
E-mail за регистрация: rado.georgiev@vectratravel.com
E-mail за доклади: prof.y.enchev@gmail.com

