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УСЛОВИЯ 
ЗА УЧАСТИЕ В ХII-та КОНФЕРЕНЦИЯ на БААСТ 

17 – 20 май 2018 г. 
зала „Адмирал“ – Златни пясъци 

 
 
 

 

1. ИНДИВИДУАЛНО УЧАСТИЕ 
 

 

Такса участие 
с вкл. ДДС 

 

 

Ранна регистрация 
до 28.02.2018 г. 

 

 

Редовна регистрация 
до 17.05.2018 г. 

и на място 
  

 

Лекар – член на БОТА 
 

 

150 лв./75 евро 
 

200 лв./100 евро 

 

Лекар – нечлен на БОТА 
 

 

200 лв./100 евро 
 

250 лв./125 евро 

 

Специализант, пенсионер 
 

 

100 лв./50 евро 
 

150 лв./75 евро 

 

Придружител 
 

 

80 лв./40 евро 
 

80 лв./40 евро 

 

Таксата участие включва: участие във всички сесии, кафе паузи, 
коктейл „Добре дошли“, обяди и вечери, сертификат за участие. 

 

2.  ФИРМЕНО УЧАСТИЕ 
   

 Презентация – 1200 лв. с вкл. ДДС 
 Щанд 6 кв. м – 1200 лв. с вкл. ДДС 
 

 Презентациите следва да бъдат съгласувани с д-р Калин Михов. 

 Цената на щанда не включва такса участие за фирмените представители, 

които го обслужват. Регистрационна такса за един фирмен представител е 
150 лв./75 евро – до 28.02.2018 г. и 200 лв./100 евро – след 28.02.2018 г. и 

включва кафе паузи, коктейл „Добре дошли“, обяди и вечери. 

 Щандовете ще бъдат разположени пред зала „Адмирал“, на етаж Мецанин 

пред залата, както и във фоайето на хотела. В цената на щанда е включено 
оборудването, състоящо се от маса и два стола. Разпределението на 
щандовете става чрез жребий, който ще се тегли на 17.05.2018 г. от 12:00 ч. 

на регистрационния деск. Фирмите-спонсори имат предимство за избор на 
местата за щандовете си. Заемането и аранжирането на щандовете е 

възможно след 13:00 ч. 
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3. ХОТЕЛСКО НАСТАНЯВАНЕ 
 

 
 

 

Цена на човек 

в двойна стая, с 
ДДС 

 

 

Цена за единична 

стая, с ДДС 
 

 

Цена 

за апартамент, 
с ДДС 

 

хотел „Адмирал“ 
 

 

65 лв./35 евро 
 

 

100 лв./50 евро 
 

 
162 лв./84 евро 

 

Настаняването включва: нощувка, закуска на блок-маса, ползване на 
вътрешен басейн, паркинг в близост до хотела и безжичен интернет. 

 
4. РЕГИСТРАЦИЯ 
 

За да заявите Вашата регистрация или фирмено участие, моля попълнете и 
изпратите на имейл адрес office@tourexpo.bg  регистрационната форма. 

На посочения от Вас имейл ще върнем проформа-фактура, на базата на която 
можете да заплатите Вашето участие. 
Регистрацията се счита за валидна след получено плащане в пълен размер на 

съответната сума за регистрация и настаняване. 
 
 

5. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПЛАЩАНЕ 
 

Плащането се извършва по банков път по сметка на „Турекспо-Варна“ АД в 

ОББ – Варна, в лева: 
IBAN: BG42UBBS70701010027309 
BIC: UBBSBGSF 

Моля, като основание за плащане да напишете: „Такси за конференция на 
БААСТ“ и да посочите името на участника или номера на проформа-

фактурата, получена след направената регистрация. 
 
 

6. АНУЛАЦИИ 
 

Анулиране на направената регистрация се приема само в писмена форма по 

имейл: office@tourexpo.bg. При анулации, направени до 28 февруари 2018 г. се 
възстановяват 50% от внесената регистрационна такса и стойността на 
първата нощувка от направената резервация. След този период суми не може 

да бъдат възстановени. 
 
 

7. КОНТАКТИ С ОРГАНИЗАТОРА „ТУРЕКСПО-ВАРНА“ АД: 
 

За въпроси, отнасящи се до регистрацията и настаняването, можете да се 

свържете с фирмата-организатор:  
тел.  052 602 417, имейл: office@tourexpo.bg   
моб. 0887 650 549 – Петя Момчилова 

        0888 449 809 – Веска Илиева 
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