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ПЛАЩАНЕ НА ТАКСА ПРАВОУЧАСТИЕ 

СРОКОВЕ И УСЛОВИЯ 
 

1. Регистрация за конференцията до 30.06.2018 с плащане на таксата до 31-ви август 2018: 

двеста и четиридесет (240) лв, включваща участие във всички мероприятия – парти "Добре 

дошли", пленарни сесии, кафепаузи, гала вечеря, както и сборник доклади от конференцията 

2. Регистрация до 30.06.2018 с плащане на таксата след 31-ви август 2018: триста и 

четиридесет (340) лв, включваща участие във всички мероприятия – парти "Добре дошли", 

пленарни сесии, кафепаузи, гала вечеря, както и сборник доклади от конференцията. 

3. За членове на IEEE, CIE-NCBG и млади изследователи при регистрация до 30.06.2018 и 

плащане на таксата до 31-ви август 2018: сто и шестдесет (160) лв; при плащане на таксата 

след 31-ви август -  двеста (200) лв. 

4. За докторани и задочно участие с доклад на постерна сесия (определен специалист за 

представянето на доклада) при регистрация до 30.06.2018 и плащане на таксата до 31-ви 

август 2018: сто и двадесет (120) лв; при плащане на таксата след 31-ви август – сто и 

шестдесет (160) лв (без парти "Добре дошли" и гала вечеря) 

5. Безплатна регистрация на студенти и проектанти за участие в пленарните сесии и постерната 

сесия (без парти "Добре дошли", гала вечеря и сборник доклади от конференцията) 

МЕТОДИ ЗА ПЛАЩАНЕ 

 

1. Таксата може да се внесе при Дилян Иванов, Технически университет – София, бл. 12 

(Електротехнически факултет), каб. 12138 

2. Таксата може да внесе чрез платформата за електронни разплащания PayPal (плащанията се 

приемат чрез кредитна карта, дебитна карта или чрез средства в личен акаунт в PayPal). 

Допълнителни инструкции са налични на страницата на конференцията – попълва се 

електронна форма, на базата на която се подготвя електронна фактура за плащане по PayPal. 

Същата се изпраща на посочения във формата мейл адрес. В електронната фактура е 

вграден бутон за плащане чрез кредитна/дебитна карта или лична сметка в PayPal (тази 

услуга е основно за чужденци, за да не плащат големи такси за превод по банкова сметка от 

чужбина) 

3. Сметка за превеждане на такса правоучастие от България: 

Банка: Юробанк България АД 

IBAN: BG85 BPBI 7940 10 8199 0101 

BIC: BPBIBGSF 

Бенефициент: Национален комитет по осветление в България (НКО) 

Основание: име, страна - за Балканлайт'2018 / Осветление'2018, Варна 

4. Приема се плащане на място на конференцията с прилагане на цена без отстъпка 

https://conferences.ieee.org/conferences_events/conferences/conferencedetails/44930
http://balkanlight2018.nko.bg/
http://balkanlight2018.nko.bg/conference-packages-fees/

