
Титла:

Име:

Презиме:

Фамилия:

Град:

Институция:

Телефон:

E-mail:
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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

ЛИЧНИ ДАННИ
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РЕГИСТРАЦИЯ

Ранна такса
до 23 август 2021г.

Късна такса
след 23 август 2021г.

Такса за 

медицински сестри

240лв. 

300лв. 

120лв. 

НАСТАНЯВАНЕ

Хотел Единична стая Двойна стая

Гранд хотел 

Пловдив
130лв. 174лв.

Посочените цени включват нощувка със закуска
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ПЛАЩАНЕ
Моля, направете Вашия избор за такси и/или настаняване като ги отбележите 

във формуляра и ни го изпратите.

Вашият избор ще бъде гарантиран с писмено потвърждение от фирмата 

организатор – CIC Ltd.

Заплащането бихте могли да направите по CIC проформа – фактура, която 

ще бъде изпратена на посочения от вас e-mail адрес.

ДАННИ ЗА ФАКТУРА 
Моля, отбележете: 

Желая да ми бъде издадена фактура за такса правоучастие

Желая да ми бъде издадена фактура за настаняване

Фирма:

ЕИК:

МОЛ:

Регистрация по ДДС:  ДА  НЕ

Данъчен адрес:

E-mail:
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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:
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