
   

 
 

Уважаеми Професионалисти по здравни грижи, 
 

Имаме удоволствието да Ви поканим да участвате в IX Конгрес на Балканска 

асоциация по артроскопия, спортна травматология и колянна хирургия с 

международно участие, на тема „Спортна травматология“, който ще се проведе в 

периода 19-21 април 2019 г. в Интерхотел „Сандански“, гр. Сандански.  
 

 
 

І. ОРГАНИЗАТОР: 
 

БАЛКАНСКА АСОЦИАЦИЯ ПО АРТРОСКОПИЯ, СПОРТНА ТРАВМАТОЛОГИЯ И 

КОЛЯННА ХИРУРГИЯ 
 
 

 

II. ОРГАНИЗАЦИОНЕН И НАУЧЕН КОМИТЕТ: 

• проф. д-р Златко Темелковски (Македония) – Председател на Балканска асоциация по 

артроскопия, спортна травматология и колянна хирургия; 

• д-р Христос Папагеоргиу (Гърция) – Зам.-Председател на Балканска асоциация по 

артроскопия, спортна травматология и колянна хирургия; 

• Членове на УС на Балканска асоциация по артроскопия, спортна травматология и 

колянна хирургия: 

д-р Христо Мазнейков (България); 

д-р Мирослав Миланков (Сърбия); 

д-р Дору Филипеску (Румъния); 

д-р Славко Манойлович (Босна и Херцеговина); 

д-р Махмут Дорал (Турция); 

д-р Никола Чичак (Хърватия). 
 

 

III. ЛЕКТОРИ: 

Водещи специалисти от различни области на медицината от страната и чужбина. 
 

Научни направления на Конгреса: 

- Травми на хрущяла – лечение; 

- Предна кръстна връзка; 

- Пателарна нестабилност. Възможности за лечение; 

- Предна раменна нестабилност; 

- Грижа за пациента; 

- Рехабилитация; 

 

 

 



 

 

IV. ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНГРЕСА: 
 

Важни дати: 

• ранна регистрация за участие в Конгреса – до 08 март 2019 г.; 

• късна регистрация за участие в Конгреса – от 09 март 2019 г. до 12 април 2019 г.; 

• Откриване на IX Конгрес на Балканска асоциация по спортна травматология, колянна 

хирургия и артроскопия” – 19 април 2019 г. – 16:00 ч – Интерхотел „Сандански”, гр. 

Сандански – Конферентна зала „Сандански”; 

• Посрещане „Добре дошли” – 19 април 2019 г. (петък) – 20:00 ч.; 

• Начало на сесията на професионалистите по здравни грижи – 20 април 2019 г. -   :00 ч 

• Официална вечеря – 20 април 2019 г. (събота) – 20:00 ч. 

• Закриване на IX Конгрес на Балканска асоциация по спортна травматология, колянна 

хирургия и артроскопия” – 21 април 2019 г. – 11:00 ч 
 

                                                  V. ТАКСИ ЗА УЧАСТИЕ: 
 

Участници 

Ранна такса, 

заплатена до 08 

март 2019 г. 

Късна такса, 

заплатена от 

09 март до 12 

април 2019 г. 

Такса заплатена 

след 12 април 

2019 г. и на място 

Професионалисти 

здравни грижи 

 

110.00 лева 

 

110.00 лева 130.00 лева 

Студенти  
(не е включено участие в 

социалните активности: 

Посрещане „Добре Дошли“ 

и Официална вечеря) 

 

 

30.00 лева 

 

 

30.00 лева 60.00 лева 

Таксата за участие за професионалисти по здравни грижи, включва: 

• пълен комплект материали на Конгреса; 

• достъп до изложбените площи с щандове на фирми спонсори; 

• сертификат с кредитни точки за участие от БАПЗГ; 

• участие в научните сесии на Конгреса;  

• участие в Посрещане „Добре дошли” – 19 април 2019 г.; 

• участие в кафе-паузи; 

• участие в Официална вечеря – 20 април 2019 г. 
 

                                         VI. ХОТЕЛСКИ НАСТАНЯВАНЕ: 
 

ХОТЕЛ 
Цена на  

единична стая 

Стандарт 

Цена на 

единична стая 

Лукс  

Цена на 

 двойна стая  

Стандарт 

Цена на двойна 

стая Лукс 

Интерхотел 

Сандански **** 

 

84.00 лева  93.00 лева 

 

110.00 лева 120.00 лева 

   

* Посочените цени са крайни с включен ДДС, чл. 86 ал. 1 ПП на ЗДДС 
 
 

Можете да се запознаете с условията за участие в Конгреса на следния линк:  

https://balkan-congress-2019.com 
 

С уважение: 

Проф. д-р Златко Темелковски,                                                                        Д-р Христо Мазнейков, 

Председател на Балканска асоциация                                                            Член на Балканска асоциация  

по артроскопия, спортна травматология                                                      по артроскопия, спортна травматология 

и колянна хирургия                                                                                             и колянна хирургия 

 

 

https://balkan-congress-2019.com/

