
РЕГИСТРАЦИОНЕН ФОРМУЛЯР
За да заявите участието си, моля, попълнете и изпратете регистрационния формуляр до CIC Ltd. на: 

Елена Рашева, М: 0889 400 785, Е: erasheva@cic.bg

ПРЕЗИМЕ: ФАМИЛИЯ:

ИНСТИТУЦИЯ:

ТЕЛЕФОН:

Е - MAIL: УИН:

ГРАД:

ТИТЛА: ИМЕ:

ЛИЧНИ  ДАННИ

РЕГИСТРАЦИЯ

РЕГИСТРАЦИОННИ ТАКСИ И СРОКОВЕ*

Ранна такса членове на БАДО до 3 септември 

Късна такса членове на БАДО от 4 септември 

Такса на място членове

Ранна такса нечленове до 3 се птември 

Късна такса нечленове от 4 септември 

Такса на място нечленове

Такса студенти

Сестри

Такса на ден

270 лв.

310 лв.

360 лв.

315 лв.

360 лв.

410 лв.

135 лв.

135 лв.

135 лв.

В Т О Р А    Н А Ц И О Н А Л Н А

Посочените цени са без ДДС. 

В случай на невъзможност за провеждане на живо, събитието ще се проведе онлайн при 
същите условия за участие.



В Т О Р А    Н А Ц И О Н А Л Н А

Ако желаете хотелско настаняване, моля, свържете се със CIC Ltd.

ПЛАЩАНЕ

ХОТЕЛСКО НАСТАНЯВАНЕ

ОБЩА  ИНФОРМАЦИЯ

Елена Рашева
Координатор проекти

0889 400 785
e-mail: erasheva@cic.bg

Моля, направете Вашия избор за такса, като я отбележете във формуляра и ни го изпратите. 
В случай, че имате нужда от настаняване, моля свържете се с нас.

Вашият избор ще бъде гарантиран с писмено потвърждение от фирмата организатор – CIC Ltd. 

Заплащането на регистрационнaтa таксa бихте могли да направите 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: AM2021 
Получател: Компания за международни конгреси ЕООД

Хотелската резервация ще бъде направена съобразно получена информация от 
попълнения регистрационен формуляр (вид стая и брой нощувки).

Настаняване в двойна стая е възможно само при посочване на второ лице в стаята.

ЕДИНИЧНА
СТАЯ

ДВОЙНА 
СТАЯ

150 лв.

210 лв.

90 лв.

160 лв.

210 лв.

100 лв.

ХОТЕЛИ

Grand Hotel Milenium Sofia

Rosslyn Central Park Hotel

6 мин. пеша от Гранд хотел Милениум

BW Art Plaza

13 мин. пеша от Гранд хотел Милениум



В Т О Р А    Н А Ц И О Н А Л Н А

Ако желаете фактурата да бъде издадена на физическо лице, в полето „Фирма“ попълнете име, 
презиме и фамилия по документ за самоличност, в полето „ЕИК“ – ЕГН, а в полето „Данъчен адрес“ – адрес 
по документ за самоличност.

В случай на непопълнени / неизпратени данни в срок до 5 дни от датата на плащане, Компания 
за международни конгреси ЕООД не носи отговорност за издаване на фактура.

Компания за международни конгреси ЕООД 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.

Компания за международни конгреси ЕООД е регистрирана като администратор на лични данни. Данните, 
попълнени в този формуляр, ще бъдат използвани единствено за целите на това събитие.

Дата: Подпис:

Моля, отбележете:

Желая да ми бъде издадена фактура за такса правоучастие

Желая да ми бъде издадена фактура за настаняване

ФИРМА:

ДАНЪЧЕН АДРЕС:

E-MAIL ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ФАКТУРА:

ЕИК: МОЛ:

ДА НЕРЕГИСТРАЦИЯ ПО ДДС:

ДАННИ ЗА ФАКТУРА



За участие или за допълнителна информация, не се колебайте да се свържете с нас:

Елена Рашева
Координатор проекти

Компания за международни конгреси EООД
М: 0889 400 785

Е: erasheva@cic.bg

ОФИЦИАЛЕН АГЕНТ

www.CIC.bg

Академия Меланом е научно пространство за иновациите 
в онкодерматологията, което обединява всички 

специалисти, посветени на лечението на пациенти 
с меланом и други кожни злокачествени заболявания. 

Създадена е от БАДО с мисията да бъде мост към 
бъдещето в медицината, към нововъзникващите терапии 
и стандарти в онкодерматологията, и към генерирането 
на революционно ново знание в областта, благодарение на 

синергията на интердисциплинарния опит.
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