
ЛИЧНИ ДАННИ:

Име: _____________________________________________________ Презиме: ______________________________________________

Фамилия: ______________________________________________Титла: ___________________________________________________

Институция: _______________________________________________________ УИН:________________________________________

Телефон: _______________________________________  Мобилен телефон: ______________________________________

Адрес: ________________________________________________________________________________________________________________

Град: ______________________________________________  E-mail: ________________________________________________________

Нови технологии, терапии и 
насоки в диагностиката и 

лечението на заболяванията 
на ушите, носа и гърлото

РЕГИСТРАЦИОНЕН ФОРМУЛЯР
Моля, попълнете настоящия регистрационен формуляр и го изпратете на официалния агент на събитието: 

Компания за международни конгреси ООД - CIC Ltd. 1700 София, кв. Витоша, ул. Леа Иванова № 2; Т: 02 892 08 08, 
F: 02 892 08 00, E: ung2017@cic.bg , web: www.cic.bg

РЕГИСТРАЦИЯ

Регистрационните такси за без ДДС.
За участие и настаняване на пенсионирани медицински лица, моля да се свържете с oфициалния агент на Конгреса.

Ранна такса членове до 05/05/2017                                   375 лв.

Късна такса членове след 05/05/2017                               445 лв.

Ранна такса нечленове до 05/05/2017                               445 лв.

Късна такса нечленове след 05/05/2017                           495 лв.

Регистрационната такса включва: 
Настаняване в единична стая в 
периода 29 септември – 01 октомври 
(2 нощувки), в Хотел Риу Хелиос Парадайс

Достъп до всички научни сесии 
в пленарната зала

Достъп до медицинската изложба

Конгресни материали

Достъп до кафе-паузи

Два работни обяда

Две вечери



АНУЛАЦИИ

НАСТАНЯВАНЕ

ПЛАЩАНИЯ

ХОТЕЛ Единична стая Двойна стая

Хотел Риу Хелиос 
Парадайс 

Отказ от участие е възможно до 2 юни с писмено известие до Компания за международни 
конгреси при пълно възстановяване на плащането.

Отказ от участие е възможно до 7 юли с писмено известие до Компания за международни 
конгреси при възстановяване на 50% от платената сума.

При анулации след 7 юли суми не се възстановяват.

Дата на пристигане:

Желая да бъда настанен/а в двойна стая с:

Дата на заминаване: Брой нощувки:

/Ако желаете да се настаните в двойна стая, моля, посочете името на второто лице/

За настаняване в двойна стая е необходимо да бъдат заплатени две пълни регистрационни такси.

Такса правоучастие можете да заплатите:

В офиса на:

Компания за международни конгреси ООД 
гр. София 1700, кв. Витоша, ул. Леа Иванова № 2

Чрез банков превод, който да съдържа Вашето име:
 

Банка: УниКредит Булбанк АД
Адрес:  гр. София, ул. Княз Александър Батенберг I № 12
IBAN: BG72 UNCR 9660 1064 4601 18      
BIC: UNCRBGSF
Основание за плащане: UNG_2017
Получател: Компания за международни конгреси ООД

*Балансовата сума можете да заплатите при регистрация на бюрото на Компания за международни 
конгреси, в хотел Риу Хелиос Парадайс.



ФАКТУРИ

*Ако желаете фактурата да бъде издадена на физическо лице в полето „Фирма“ попълнете име, 
презиме и фамилия по документ за самоличност, в полето „ЕИК“ - попълнете ЕГН, а в полето „Данъчен 
адрес“ – адрес по документ за самоличност. В случай на неизпратени/непопълнени данни в срок до 5 
дни от датата на плащане, Компания за международни конгреси ООД не носи отговорност за издаване 
на фактура. Данните, попълнени в този формуляр, ще бъдат използвани единствено за целите на това 
събитие. Компания за международни конгреси ООД е регистрирана като администратор на лични 
данни. 

*Компания за международни конгреси ООД издава фактури без печат и подпис. Съгласно чл. 7 от 
Закона за счетоводството и писмо на МФ ГДД № 91-00-46 от 25.03.2002 г., печатът не е задължителен 
реквизит на фактурата, а подписите могат да бъдат заменени с идентификационни шифри.

*Данните, попълнени в този формуляр, ще бъдат използвани единствено за целите на този Конгрес.

Институция: _______________________________________________________________________________________________________

ЕИК: ________________________________________     Регистрация по ДДС:         ДА             НЕ

МОЛ: __________________________________________________________________________________________________________________

Данъчен адрес: _________________________________________________________________________________________________

*E-mail за получаване на фактура: ___________________________________________________________________

Дата: Подпис: 

Моля отбележете:  
Желая да ми бъде издадена фактура
Не желая да ми бъде издадена фактура

Нови технологии, терапии и 
насоки в диагностиката и 

лечението на заболяванията 
на ушите, носа и гърлото



ОФИЦИАЛЕН АГЕНТ НА КОНГРЕСА

КОМПАНИЯ ЗА МЕЖДУНАРОДНИ КОНГРЕСИ ООД

София 1700, кв. Витоша, ул. Леа Иванова №2 
тел: 02/892 08 08

тел: 02/892 08 09 до 79
факс: 02/892 08 00

e-mail: ung2017@cic.bg 

Моля, не се колебайте да се свържете с нас:

Мария Полякова
Координатор проекти
тел: 02/892 08 08

факс: 02/892 08 00
e-mail: mpoliakova@cic.bg

www.cic.bg
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