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Такса 

членове 
на ДКБ 

не членове 
на ДКБ 

     
специализанти 

мед. 
сестри студенти  

до 15 август 2012 г.  160 лв.  210 лв.  100 лв.    80 лв.  60 лв.  

след 15 август  2012 г. и на място  190 лв.  250 лв.  100 лв.    80 лв.  60 лв. 
еднодневна    40 лв.    80 лв.      

 

Таксите включват ДДС.   
• Членове на ДКБ са лекари, заплатили членския си внос за 2010, 2011 и 2012 г., към дата 1.10.2012г. 
• Имената на специализантите фигурират в списък, предоставен ни от Министерство на здравеопазването.  
• Студентите доказват своя статут с копие от студентската си книжка, заверена за академичната 2011– 2012 г.  

Таксата правоучастие включва:   
 участие в конгреса 
 достъп до изложбата 
 окончателна научна програма 
 кафе – паузи 
 коктейл „Добре дошли” на 4.10 и конгресна вечеря на 6.10 
 сп. „Българска кардиология” с включени резюмета 
 делегатски комплект 
 сертификат за участие 
 
 

 
 

 

Хотел Вид стая Единична стая Двойна стая  
  Дата пристигане: 

 
 

  Дата заминаване: 
 
 

  Брой нощувки: 

Хотел Експо /4 звезди/ Екзекютив  150 лв.  176 лв. 
 Комфорт  115 лв.  140 лв. 
Хотел Метрополитан /4 звезди/ Стандартна   105 лв.  140 лв. 
Парк – хотел „Москва”/3 звезди/ Реновирана    80 лв.  110 лв. 
 Стандартна    60 лв.    80 лв. 
Бих искал/а да бъда настанен/а в двойна стая с:                                                    

 

Изисква се пълно предплащане на нощувките. Цените включват: нощувка,  закуска и градска такса. 
Върху цените не се начислява ДДС. 
 

Преди да направите своя избор за хотелско настаняване, бихте могли да се информирате за всеки един от 
предложените хотели в сайта на конгреса : 13cardiocongress.com  / Обща информация, сектор „Настаняване”/.  

 

Общо /такса + настаняване/......................лв 
 

 
 

Таксата правоучастие и хотелското настаняване могат да бъдат заплатени лично в офиса на Международни прояви или 
по банков път срещу издадена от Международни прояви проформа фактура. Всички разходи по банковите преводи са 
за сметка на платеца. На място заплащането на такса правоучастие се извършва на Бюро Регистрация разположено в 
Интер Експо Център. Регистрацията започва в 14:00 часа на 3 октомври 2012г.   
 

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

www.13cardiocongress.com 
 

           ЛИЧНИ ДАННИ 1 

           ТАКСА ПРАВОУЧАСТИЕ 2 

           ПЛАЩАНЕ 5 

Моля попълнете и изпратете  
до 15 август 2012 г. на: 
 

Международни прояви ООД, ул. “Христо Белчев” 18, София 1000 
E-mail: denitza@cim.bg, факс: (02) 9806074 

тел. (02) 988 80 35, 980 89 61, 0895 737 820, Деница Йонкова 

     Таксата за еднодневно участие включва:   
 участие в конгреса 
 достъп до изложбата за деня 
 окончателна научна програма 
 кафе – паузи за деня 
 сертификат за участие 
 

           НАСТАНЯВАНЕ 3 
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