
Р Е Г И С Т Р А Ц И О Н Е Н  Ф О Р М У Л Я Р 

За участие в делегация в провинция Емилия Романя, Италия, 17-21.10.2022г. 

Подписаният и изпратен регистрационен формуляр има силата на договор и 

условията в него са обвързващи за двете страни 

 

Данни на лицето, което ще пътува: 

Име …………………………………………………………………………………………………………………... 

Фамилия ………………………………………………………………………………………………………….. 

Длъжност …………………………………………………………………………………………………………. 

Организация ………………………………………………………………........................................ 

Тел. за връзка …………………………………………………………………………………………………... 

e-mail ………………………………………………………………………………………………………………… 

ДАННИ ЗА ФАКТУРА:  

Община/ОА/Фирма: 

БУЛСТАТ:  ДДС №: 

Адрес: 

МОЛ: 

Таксата участие може да бъде преведена в евро или в левовата равностойност по курса на 

БНБ. 

Желая горепосоченото лице да бъде включено в делегацията за посещение и 

обмен на опит в провинция Емилия Романя, Италия, 17-21.10.2022г., организирана от 

Български икономически форум. 

Запознат съм и се съгласявам с условията за включване в делегацията, описани от 
организатора, както и с условията за отмяна на регистрацията (пътуването) и за замяна на 
участниците, неотменна част от този формуляр. 
 

 
Име, длъжност, подпис и печат: 
/на оторизирано лице/ 
 
 
Дата: 

  

ДАННИ ЗА ПЛАЩАНЕ 
Титуляр: Български икономически форум 

ПроКредит Банк (България) 

BIC: PRCB BGSF 

Сметка в лева: BG12 PRCB 9230 1021 2762 21 

Сметка в евро: BG97 PRCB 9230 1421 2762 10 



Условия за включване в делегацията 

 

ТАКСА УЧАСТИЕ  

    

 

 

 

 

 

 

 

Програмата не е финална (възможно е разместване на срещи). 

Настаняването е в единични стаи (ако не сте заявили друго).  

Полетите София - Болоня - София са с WizzAir, и цената включва чекиран багаж до 20кг. и 

ръчен багаж – раница. 

Всички часове в програмата са в местно време. 

 

Работен език – БЪЛГАРСКИ език (осигурен е превод за всички работни срещи) 

Моля, имайте предвид, че местата са ограничени! 

За контакт: Марина Христева, Директор „Събития“, Български икономически форум 

        m.hristeva@biforum.org ; 0889 787277; 02/ 951 5759 

 

Моля, запознайте се с условията за отмяна на пътуването или замяна на участник на 

следващата страница   

Отстъпки: 
- 5% отстъпка за всеки следващ записан от същата организация (настанен в отделна стая) 
 

-12% отстъпка за всеки следващ записан (настанен с друг участник в двойна стая) 
 

Таксата участие включва: 

всичко описано в програмата: 
- самолетни билети с включен 20 кг. багаж;  
- трансфери 
- 4 нощувки в хотел (ниво 4*) 
- 4 закуски, 4 обяда и 4 вечери  
- входни такси и билети за музеи 
- превод от и на български език  
- медицинска застраховка 
- застраховка „Отмяна на пътуване“ на Евроинс със Специални условия „Ковид-19“ 
https://www.euroins.bg/trip-cancellation--1134.html 
 

Таксата участие НЕ включва лични разходи и спиртни напитки. 

Записване и заплащане след 15.09.2022 – включването в делегацията не е гарантирано. 

Цената е по запитване. 

Местата в делегацията са ограничени и се запълват по реда на записването и заплащането 

на такса участие. 

mailto:m.hristeva@biforum.org
https://www.euroins.bg/trip-cancellation--1134.html


Условията за отмяна на пътуването или замяна на участник 

 

1. Условия за отмяна на пътуването от страна на участника:  

- При условията на застраховка „Отмяна на пътуване“ – заплатените средства се 

възстановяват в пълен размер. 

- При условия неотговарящи на условията на застраховка „Отмяна на пътуване“, 

средства от заплатената такса участие се възстановяват както следва: 

o До 15.09.2022 – след удръжка от 40% от пълната такса участие (1870 евро); 

o След 16.09.2022 (включително) – сумата не се възстановява. 

 

2. Условия за отмяна на пътуването от страна на организатора: 

При отмяна на пътуването по решение на организатора, същият възстановява 

пълната сума, заплатена от участника.  

 

3. При отмяна на пътуването на цялата делегация, при следните събития, независещи 

от организаторите: 

- епидемия, пандемия, включително свързана с тях карантина; 

- нормативна или административна забрана за напускане на България или 

посещение в Италия, свързана с епидемия, пандемия или карантина; 

- война, военни действия или учения, тероризъм, граждански вълнения, 

размирици или други събития от подобно естество. 

Тъй като, тези събития не се покриват от застрахователите в България, 

организаторът ще възстанови 70% от заплатената такса участие.  

 

4. Условия за замяна на един участник с друг:  

- Безплатно - до 31.08.2022; 

- Срещу допълнително заплащане от 150 евро - от 1 до 15.09.2022; 

- След 15.09.2022 замяната не е гарантирана. Цената е по запитване.  

 

 

 


