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Уважаеми колеги,

Имам огромното удоволствие да Ви поканя на 
XVIII Международен конгрес по колоректална 
хирургия, който ще се проведе присъствено в 
периода  5-7-ми октомври 2023 г. в град Варна.

За първи път от 4 години насам ще имаме възможност 
да се съберем на живо и да обменим придобития 
през последните години ценен опит, натрупан 

в една динамично развиваща се обстановка. Акцент на тазгодишният 
конгрес ще бъдат минимално инвазивните робот-асистирани оперативни 
интервенции, персонализираната медицина и генетичните изследвания на 
колоректалните онкологични заболявания. Ще бъдат дискутирани и теми, 
свързани с възпалителните заболявания на храносмилателния тракт.

Конгресът тази година ще е уникален по рода си и ще се откроява с 
възможността Вашите лекции да се заснемат персонално от професионален 
екип в рамките на събитието и при съгласие от Ваша страна, да бъдат 
публикувани в единствената по рода си виртуална академия по хирургия 
в България – GI Surgery Academy. Споделете Вашия хирургичен и 
терапевтичен опит, разширявайки обхвата от съдържание във виртуалната 
библиотека на платформата, а ние се ангажираме да го направим достъпен 
и видим за международната хирургическа общност. 

С колегиален поздрав от Варна, България 
Проф. д-р Красимир Иванов, дмн 

Председател на Организационния комитет на конгреса

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС

GISurgery Academy
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Където традициите срещат иновациите

https://thevirtual.show/gi-surgery-academy/
https://thevirtual.show/gi-surgery-academy/


• Робот-асистирана минимално инвазивна хирургия на 
храносмилателния тракт;

• Хирургия при чернодробни метастази от колоректален карцином;
• Генетични изследвания на онкологични колоректални заболявания;
• Възпалителни заболявания на храносмилателния тракт;
• Персонализирана медицина.

ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ

Почетни председатели
Проф. Темелко Темелков, дмн
Проф. Валентин Игнатов, дмн

Председател на 
Организационен комитет

Проф. Красимир Иванов, дмн

Научен секретар
Проф. Никола Колев, дмн

Секретари
Доц. А. Златаров, дм
Доц. Щ. Щерев, дм
Доц. Д. Петров, дм

Доц. И. Плачков, дм.
Д-р Т. Калинов, дм 

Д-р М. Хадживели, дм 

Научен комитет
Проф. Р. Маджов, дмн

Проф. В. Мутафчийски, дмн
Проф. Н. Владов, дмн
Проф. Д. Буланов, дм

Проф. Д. Димитров, дм
Проф. Д. Стойков, дмн
Проф. А. Йонков, дм
Проф. Р. Димов, дм

Проф. К. Драганов, дм
Проф. Б. Коруков, дмн
Проф. А. Юлианов, дм

Доц. И. Такоров, дм
Доц. В. Маринов, дм

Почетни гости
Проф. Р. Гайдарски, дмн
Проф. Т. Пожарлиев, дмн

Акад. Д. Дамянов, дмн
Проф. Ш. Таджер, дмн

Проф. Г. Киров, дмн
Проф. Б. Хаджиев, дмн
Проф. М. Радионов, дм
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Контакти на фирмата организатор на конгреса Сумата трябва да бъде преведена на
„Турекспо-Варна“ АД
Контактни лица:
Веска Илиева GSM: 0888/449 809 
Гергана Илиева GSM: 0889/454 717 
Адрес: гр. Варна, ул. Христо Самсаров“ № 9 
Е-mail: office@tourexpo.bg

Обединена българска банка 
IBAN: BG42UBBS70701010027309 
BIC: UBBSBGSF
Основание: Участие в XVIII Международен 
конгрес по колоректална хирургия

Изпращайте имената на участниците и информацията за тяхното настаняване и 
престой, както и данни за фактура на e-mail:  office@tourexpo.bg. Въз основа на 
тези данни ще Ви изпратим проформа за плащане.

Повече информация за събитието можете да намерите на: 
• http://tourexpo.bg/bg/events.html
• https://gisurgery.bg/colorectal-congress23/
• bit.ly/ccongres2023
На разположение сме при нужда от допълнителна информация

ИНСТРУКЦИИ ЗА АВТОРИТЕ
Изпращане на резюмета и пълнотекстови публикации

• Докладите ще бъдат публикувани в приложение на периодичното 
списание на МУ-Варна Scripta Scientifica Medica, на английски език;

• Всички доклади се изпращат на български и английски език;
• Регистрация за изпращане на доклади: https://bit.ly/ccongres-2023
• През меню „Заявка за участие“ се попълват и качват: заглавие на 

резюме (краен срок 30.06.23 г.), имената на авторите и афилиации, 
имейл, файл с резюме, файл с пълен текст на доклада (краен срок 
21.07.23 г.)
Цени за участие в конгреса

За участници - специалисти 300 лв.
За участници - специализанти 
и/ или докторанти

200 лв.

За придружители 200 лв.
За студенти (достъп до сесии) безплатно

Настаняване в хотел “Адмирал”
Нощувка в двойна стая  223 лв.
Нощувка в единична стая 170 лв.

Включва: достъп до научните сесии и изложбената част, закуска на блок-маса, 
коктейл, гала-вечеря, работен обяд, кафе-паузи, Wi-Fi в стаите, ползване на 
басейн, фитнес, сейф в стаите.

http://tourexpo.bg/bg/events.html 
https://gisurgery.bg/colorectal-congress23/ 
http://bit.ly/ccongres2023
https://bit.ly/ccongres-2023

