
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Име, презиме, фамилия 
 

Институция 
 
Адрес/ E-mail 

 
Телефон 

 
Специалност 

 

 

Tакса за членове на ДКБ, се отнася за платилите към датата на регистрацията членския си внос в ДКБ за 2017 г. 
включително. 

 

Таксата правоучастие включва 20% ДДС. 
 

Регистрацията ще започне от 10:00 ч. на 13 октомври 2017 г. Таксата участие мoже да бъде заплатена 
лично в офиса на Конгреси и събития ООД или с банков превод срещу издадена проформа фактура. 
Проформа-фактура се издава срещу попълнена и изпратена Форма за регистрация.  

 
Настаняването може да бъде заплатено лично в офиса на Конгреси и събития или с банков превод 
срещу издадена проформа-фактура. Проформа-фактура се издава срещу попълнена и изпратена 
Форма за регистрация.  
 

 

Моля попълнете и изпратете формата на Конгреси и събития ООД  
ул. “Цар Калоян” 8, ет. 3, офис 19, София 1000 
E-mail: emil@cmebg.com, факс: 02/988 80 35   
тел. 02/987 74 22, 0896 700 977, лице за контакт: Емил Панков 

 
 
 
 
 
 
 

Дата:                                                                                    Подпис: 

 
ТАКСА ПРАВОУЧАСТИЕ 

 
Членове на ДКБ, 

платили чл.вн. за 
2017 г. вкл. 

 
Нечленове на ДКБ 

 
Таксата участие включва: 

 
 

Ранна такса  
до 15.09.2017 г. вкл. 

 
                  
                72 лв.                                  

 
                 
                96 лв.                                   
                       

 

• участие в  научната програма 
• достъп до изложбата 
• делегатски комплект 
• научна програма 
• сертификат  за участие 

 

 
Късна такса от  16.09.2017 и 
на място на 13-14.10.2017 г. 

 
             
                96 лв. 
                 

 
             
                    120 лв.  
            

 
Best Western Premier Hotel 

Sofia Airport, гр. София 

 
Единична стая 

 
Двойна стая 

 
Цените са на помещение и включват: 

 
Стандартна стая  

  
                      120 лв. 

 
                     140 лв. 

нощувка, закуска, туристическа 
такса. За гарантиране на 
резервацията се изисква пълно 
плащане на хотелското 
настаняване до 13.09.2017 г. 
 

 

Пристигане: 
  

Заминаване: 
 

Брой нощувки: 
 

Желая да бъда настанен в стая с: 

www.cardiobg.com 

ННааууччеенн  ссииммппооззииуумм  
  

ХХООЛЛИИССТТИИЧЧЕЕНН  ППООГГЛЛЕЕДД  ККЪЪММ  ППРРЕЕДДССЪЪРРДДННОО  ММЪЪЖЖДДЕЕННЕЕ  

1133  --1144  ооккттооммввррии  22001177  гг..  
гр.София, Best Western Premier Hotel Sofia Airport, зала Хитроу  

ФФООРРММАА  ЗЗАА  РРЕЕГГИИССТТРРААЦЦИИЯЯ 
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