
 
 
 
 

XVІІI НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС ПО ХИРУРГИЯ - ИЗИСКВАНИЯ ЗА РЕЗЮМЕТАТА 
 

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, 
                              
Крайният срок за резюметата на докладите за XVIII конгрес на Българското 
хирургическо дружество наближава (30.05.2022) и ние ви изпращаме изискванията за 
резюметата. 
 

Изисквания за резюметата 
 
Шрифт: Times New Roman 14 pt, без форматиране 
 
Заглавието трябва да е кратко и информативно. 
 
Имена на автора (авторите). Посочват се пълното име и фамилията и инициалите на 
бащиното име на всички автори. 
 
Местоработата на автора (авторите) се посочва под имената. Местоработата се 
отбелязва с горна цифра непосредствено след името на автора и пред съответния адрес. 
 
Обем: Изисква се кратко и фактологично резюме (не повече от 250 думи). 
 
Да съдържа : целта на изследването, методите, основните резултати и заключения. 
 
Съкращенията трябва да се избягват, но ако са съществени, те трябва да бъдат 
дефинирани при първото им споменаване в самото резюме. 
 
Ключови думи: Посочват се най-много 5 ключови думи 
 
Благодарности: Авторите трябва да отбележат финансовата подкрепа за 
изследванията, както и техническата помощ, критичните прегледи на ръкописа или 
друго спонсорство, участие по научен проект и т.н.  
 
Автор за кореспонденция,  телефон, адрес, e-mail. 
 
ВАЖНО: 
Резюметата трябва да бъдат подготвени както на български, така и на английски език. 
 
Таксата за курса по роботизирана и лапароскопска хирургия на проф. Д. Димитров, дм, 
е отделна и не е включена в такса правоучастие! 
  
На следната банкова сметка можете да заплатите както такса правоучастие, така и 
таксата за участие в курса, чрез два отделни банкови ордера, на които е необходимо да 
упоменете като основание за плащане „ Такса за участие в 18-ти конгрес по Хирургия“ 
 и „Такса за участие в курс по Лапароскопска и роботизирана хирургия“.   
 



 
Банкова сметка на конференцията: 
  

ОББ-AД клон Плевен 
BG98 UBBS 8888 3118 3072 00 
BIC: UBBSBGSF 
Валута BGN 
  
ВАЖНО ЗА СПЕЦИАЛИСТИТЕ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ: 
 
За сесията на специалистите по здравни грижи на „Обслужване на болни с 
хирургични инфекции“ и приемане на „Регламент за грижи към тези болни“ 
изискванията за резюметата са същите, посочени по-горе в настоящото съобщение. 
 
За плащане на такса правоучастие по банков път, моля, ползвайте банковата сметка, 
дадена по- горе. 
 
 Основание за плащане: Такса правоучастие – сестри , XVIII конгрес по хирургия 
 
За възникнали организационни въпроси, можете да се обръщате на Ивайла Петкова - 
главна медицинска сестра на УМБАЛ "Д-р Георги Странски" – Плевен:  
тел. 0879 066 651, е-mail: ive_petkova@abv.bg 
 

С уважение: 
Проф. Димитър Стойков дмн 


