
                
 

БЪЛГАРО-РУСКИ ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОРУМ 
19 -20 ОКТОМВРИ 2017 Г., КОНФЕРЕНТНА ЗАЛА НА БТПП,  СОФИЯ, БЪЛГАРИЯ 

                 Спонсорирано от:                 

 

България, 1113 София, ул. „Никола Мирчев“ № 35,  тел./факс: (+359 2) 963 33 48 
http://www.brcci.net, e-mail: office@brcci.net 

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ 
 

 Участие във Форума на 19.10.2017  и съпътстващия семинар на 20.10.2017 могат да вземат 
всички заинтересовани физически и юридически лица, регистрирали своето участие и заплатили 
такса участие съгласно условията по-долу.  
 

1. РЕГИСТРАЦИЯ 
1.1 Регистрацията на участниците се извършва от БРТПП.  
1.2 Регистрацията се осъществява   чрез изпращане на попълнена регистрационна форма на адрес  

office@brcci.net  и заплащане на такса участие съгласно условията по-долу.  
1.3 Крайният срок за  регистрация е  17 октомври 2017г.    
1.4  От съображения за сигурност, нерегистрирани участници няма да бъдат допускани  в залата.  

 
2. ТАКСА УЧАСТИЕ  
2.1 Таксата участие във Форума е в размер 100 лева без  ДДС. Таксата включва материали и 

кетъринг 
2.2 Таксата участие в Семинара е в размер 100 лева без  ДДС. Таксата включва материали и 

кетъринг  
2.3 Участниците, регистрирали се и платили преди 16 октомври 2017, заплащат такса участие, 

редуцирана с 20%.  
2.4 Участниците, регистрирали се и за Форума и за семинара, заплащат 50% от такса участие в 

семинара. За платилите до 10 октомври 2017г. отстъпката от 20% важи с натрупване.   
2.5 Членовете на БРТПП,  представители на държавни институции и медии не заплащат такса 

участие.  
2.6 Такса участие се заплаща по банков път по сметката на БРТПП. За платената такса участие се 

издава фактура.   
 

3. ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РЕКЛАМА 
3.1 БРТПП предоставя на участниците възможност да рекламират своята дейност срещу заплащане.  
3.2 Видовете реклама включват: 

3.2.1 Рекламни банери на триезичния сайт на БРТПП за срок от 1 месец – 500 лева без ДДС 
3.2.2 Рекламен блок  на триезичния  сайт на БРТПП в раздел „Български фирми предлагат“ , за 

срок  от 3 месеца -  1000 лева без ДДС 
3.2.3 Разпространение на рекламни материали на участниците в рамките на форума и семинара – 

200 лева  без ДДС 
 

4. БАНКОВА СМЕТКА ЗА ЗАПЛАЩАНЕ НА ТАКСА УЧАСТИЕ И ИЗБРАНА РЕКЛАМА 
Титуляр: БЪЛГАРО-РУСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА , ЕИК: 831455250 
Адрес:    София 1113, ул. „Никола Мирчев“ 35 
Банка: ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД 
BIC: FINVBGSF, IBAN: BG90FINV91502015727085 
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