
регистрационен 
формуляр

ЛИЧНИ ДАННИ

ИМЕ ПРЕЗИМЕ ФАМИЛИЯ

ИНСТИТУЦИЯ

ГРАД АДРЕС

ТИТЛА

УИН

ТЕЛЕФОН Е-MAIL

Ранна такса                                                                             264 лв.                    до  31 август 2018 г.

Късна такса                                                                             292 лв.            до 28 септември 2018 г.

Такса на място                                                                       360 лв.      след 28 септември 2018 г.

Ранна такса за студенти и специализанти            102 лв.                       до 31 август 2018 г.

Късна такса за студенти и специализанти            120 лв.           до 28 септември 2018 г.

Такса на място за студенти и специализанти      156 лв.       след 28 септември 2018 г.

Регистрацията включва:

*Регистрационните такси са в лева и включват ДДС.



ХОТЕЛСКО НАСТАНЯВАНЕ

ПЛАЩАНЕ

АНУЛАЦИИ

ХОТЕЛ ЕДИНИЧНА СТАЯ ДВОЙНА СТАЯ ЛЕГЛО В ДВОЙНА СТАЯ*

ГРАНД ХОТЕЛ ПЛОВДИВ

ХОТЕЛ МАРИЦА

110 ЛВ.

79 ЛВ.

150 ЛВ.

88 ЛВ.

75 ЛВ.

44 ЛВ.

Писмено анулиране на заявената ранна такса е възможно до 13 септември 2018 г. , като се възстановява 50% от 
изплатената сума. За анулации след тази дата, суми не се възстaновяват.

*Опцията за настаняване „легло в двойна стая“ е възможна само при изрично посочване на името на втория човек в 
стаята.

Цените за настаняване включват нощувка, закуска, застраховка, туристическа такса и 9% ДДС.

Хотелската резервация е валидна само след заплащане на съответните нощувки непосредствено след изпращане на 
попълнен регистрационен формуляр.

*Резервацията в Гранд Хотел Пловдив е валидна само след заплащане на 100% от стойността на заявените нощувки.

*Резервацията в хотел Марица е валидна само след заплащане на 50% от стойността на заявените нощувки.

ДАТА НА 
ПРИСТИГАНЕ

ДАТА НА 
ЗАМИНАВАНЕ

БРОЙ 
НОЩУВКИ

БИХ ИСКАЛ/ИСКАЛА ДА БЪДА 
НАСТАНЕН/А В ДВОЙНА СТАЯ С:

Такса правоучастие и хотелското настаняване могат да бъдат платени:
 

 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: ISUL2018
Получател: Компания за международни конгреси ООД

Регистрационна такса на място, както и допълнителни нощувки (при наличност на свободни стаи), може да заплатите и на 
бюрото на Компания за международни конгреси в Гранд Хотел Пловдив, което ще бъде на разположение през целия период на 
конференцията.

Всички такси могат да бъдат заплатени в брой и/или с кредитна/дебитна карта VISA или Mastercard. Mоля, обърнете внимание, че 
карти American Express не се поддържат от системата.



 

ДАННИ ЗА ФАКТУРА

ЕИК: МОЛ:

ДА НЕ

E-MAIL ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ФАКТУРА:

ИНСТИТУЦИЯ:

ДАНЪЧЕН АДРЕС:

РЕГИСТРАЦИЯ ПО ДДС:

Ако желаeте фактурата да бъде издадена на физическо лице, в полето Институция 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. 

*Компания за международни конгреси ООД издава фактури без подпис и печат. 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 
заместени с идентификационни шифри.

Данните, попълнени в този формуляр, ще бъдат използвани единствено за целите на тази Конференция. 
Компания за международни конгреси ООД е регистрирана като администратор на лични данни.

Дата: Име и подпис:

регистрационен 
формуляр

Желая да ми бъде издадена фактура за такса правоучастие:
Желая да ми бъде издадена фактура за хотелско настаняване:

Моля, отбележете:      
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