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ФОРМА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ 

 
Моля попълнете и изпратете формата до 21 февруари 2019г. на: 

Дружество на кардиолозите в България 
Е-мейл: bscardiology@gmail.com  моб. тел.: 0889 788 446 

София 1407,бул. „Джеймс Баучер“ 76, ет. 4, офис 422 
 

 

Име,презиме и  фамилия 
 

Институция/Месторабота/Специалност 
 

Адрес/Телефон 
 

 

Данни за фактура 
 

 

E-mail:  

 

Такса правоучастие Членове на ДКБ Нечленове на ДКБ Таксата включва 

Ранна такса до 31.01.2019г 0 ЛВ. 48 ЛВ. ● участие в научната програма 

● сертификат за участие  

● достъп до изложбата 

● делегатски комплект 

● окончателна научна програма 

● кафе –паузи 

Таксaта включва 20% ДДС 

Късна такса от 01.02.2019г 
до 21.02.2019г 

0 ЛВ. 54 ЛВ. 

На място 22-23.02.2019г 12 ЛВ. 69 ЛВ. 

Студенти по медицина, заявили своето участие до 31 януари 2019г. са без такса участие, независимо от членския си 
статут. След тази дата се регистрират само при заплащане на пълната такса участие.Студентите доказват своя статут с 
копие от студенстката си книжка, заверена за академичната 2018-2019г. 

*Таксата за член на ДКБ е приложима за платилите към датата на регистрацията членския си внос  за 2019г. 
включително. 

 

Бюро регистрация ще бъде разположено във фоайето пред зала „Европа“. 
Регистрацията ще започне от 15:00ч. на 22 февруари 2019г. 

Такса участие може да бъде заплатена лично в офиса на Дружество на кардиолозите в България или с банков превод 
срещу издадена проформа фактура. Проформа фактура се издава срещу попълнена форма за регистрация. 

 

Моля отбележете ако желаете да получите информация за настаняване в Парк-хотел“Москва“ , гр. София, 

плащане и получаване на фактура за настаняването се извършва директно по сметка на хотела преди 20 февруари 
2019 г. 

За информация и записвания: GSM+359 889 788 446, +359 878 185 998, E-mail:bscardiology@gmail.com  

Дата:............................... Подпис:...................................... 

 
ЛИЧНИ ДАННИ 

http://www.cardiobg.com/

