
 

Ф О Р М А  З А  Р Е Г И С Т Р А Ц И Я 
 

Моля попълнете и 

изпратете 
до 15 август 2016 г. на: 

Ивент Дизайн ООД    

ул. “Св. Седмочисленици” 9, ет. 2, офис 12, София 1421  

E-mail: office@eventdesignbg.com  

факс: (02) 950 26 65; тел. (02) 950 26 66
 
 

1 ЛИЧНИ ДАННИ 
 

   Име, фамилия   
 
   Институция   

 
   Адрес за кореспонденция   

 
  GSM                              E-mail   

 

        2    ТАКСА ПРАВОУЧАСТИЕ 
  

Таксите включват ДДС. 

• Специализантите, докторантите и медицинските сестри представят документ, удостоверяващ статута им 

• Студентите доказват своя статут с копие от студентската си книжка, заверена за академичната 2015 – 

2016 г. 

 
В случай на анулация такси правоучастие не се възстановяват. 

 
Таксите правоучастие включват: 

- участие в научната програма на конгреса 

- кафе паузи, коктейли за откриването и за закриването на конгреса 

- конгресното издание на сп. „Българска кардиология” 

- достъп до изложбата 

- делегатски комплект 

- сертификат за участие 

  

Таксата за еднодневно участие включва: 

- участие в научната програма за деня 

- кафе паузи за деня 

- достъп до изложбата за деня 

- сертификат за участие 
 
 
 
 
 
 

 

Такса 

 

Членове 

на ДКБ,платили 

членски внос 

за 2016 г. вкл. 

 

Не-членове на ДКБ и 

членове на ДКБ, 

неплатили членски 

внос за 2016 г. 

 

Специализанти 

и докторанти 

 

Мед. 

сестри 

 

Студенти 

   до 15 март 2016 г.           0лв.           160лв.        40лв.    30 лв.   30 лв. 

от 16 март до 15 август  2016 г.     0лв.           220лв. 40 лв. 30 лв. 30лв. 
     след 16 август и на място         60лв.           250лв. 40 лв. 30 лв.     30 лв. 

    еднодневна      20лв.   90лв. 30лв. 20 лв.     20лв. 

mailto:office@eventdesignbg.com


 

 
 

 

           3       НАСТАНЯВАНЕ 

 

Хотели в София Единична стая 

80 лв. 

Двойна стая 

Хемус 3 * 

http://www.hemushotels.com/ 

 

60 лв. 90 лв. 

Зенит 3* 

http://www.hotelzenith.net/ 

 

80 лв. 95 лв. 

Бест Уестърн Сити Плюс 4* 

   http://sofiacityhotel.com/bg/ 

 

 

 

109 лв. 131лв. 

Хотел Форум, 4 * 

www.hotel-forum.bg 

 

69лв. – тип 

стандарт 

94 лв. – тип 

делукс 

 

 

94 лв. – тип 

стандарт 

106лв. – тип 

делукс 

 
Хотел София  Балкан (екс Шератон) 

http://www.sofiabalkan.com/ 

 197лв. 218лв. 

 

Период на настаняване:   

 

Желая да бъда настанен в двойна стая с:   
 

Цените включват: нощувка, курортна такса, закуска, ДДС. 
 

За гарантиране на резервацията се изисква пълно предплащане на нощувките до 15 август 2016 г. – по 

банков път срещу фактура или на място в офиса на Ивент Дизайн. Делегатите ще бъдат настанявани в 

горепосочените хотели по реда на постъпване на заявките и съответните плащания. 

    
 

  
        4    ПЛАЩАНЕ 
 

Таксата  правоучастие  и  хотелското  настаняване  могат  да  бъдат  заплатени  лично  в  офиса  на 

Ивент Дизайн или по банков път срещу издадена от Ивент Дизайн фактура. Всички разходи по 

банковите преводи са за сметка на платеца. На място заплащането на такса правоучастие се извършва 

на Бюро Регистрация. Регистрацията на място започва в 09:00 часа на 6 октомври 2016 г. 
 

 

 

 

 
Дата................................................... Подпис................................................. 
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