
XVI МЕЖДУНАРОДНА МЛАДЕЖКА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ 

ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ. ИНДУСТРИАЛЕН МЕНИДЖМЪНТ
08-11.03.2023, БОРОВЕЦ

ТРЯБВА ДА СЕ ИЗПРАТИ на е-mail: office@youngconference.com до 31.01.2023

ЗАЯВЛЕНИЕ 
Научна степен/звание: 

Име и Фамилия: ________________________________________

Длъжност: ______________________ Месторабота: _____________________________

Адрес (п.к., град., жк/ул., 

№, вх., бл., ап.) 

E-mail: __________________ Телефон: _________________ GSM: _______________

Придружаващо лице: 
Име и Фамилия: 

 Потвърждавам, че ще участвам на конференцията и че ще представя доклад с входящ 
регистрационен номер и окончателно заглавие на доклада: 

За членове на НТСМ 
1. Конферентни такси:

ЛЕВ (без ДДС) 
Платено

До 31.01     След 31.011.1. Такса за участие
Включва: Публикуване в периодичното издание "International Conference for Young Researchers
Technical Sciences and Industrial Management", ISSN 2535-0196 (Print), ISSN 2535-020X (Online)
и в международните научни списания съобразно тематиката на докладите на английски език,
конферентни материали, коктейл „Добре дошли”, кафе паузи, CD с всички доклади от
конференцията.

150 200

1.2. За втори или трети доклад се заплаща такса публикация. 90 120

2. Придружаващи лица (включва и съавторите)
Включва: коктейл „Добре дошли”, кафе паузи, конферентни материали.

100 150

3. Такса публикация (За автори, които ще участват „задочно” в конференцията) за един доклад.
Включва:  Публикуване в периодичното издание "International Conference for Young Researchers
Technical Sciences and Industrial Management", ISSN 2535-0196 (Print), ISSN 2535-020X (Online)
и в международните научни списания съобразно тематиката на докладите на английски език, CD с
всички доклади от конференцията, разпечатване на постерния доклад във формат А1.

90 120

4. Доплащания:
4.1. За получаване на конференцията броя на списанието (тома с доклади). 30 30
4.2. За получаване по пощата броя на списанието (тома с доклади). 40 40

НАСТАНЯВАНЕ: 
единична стая – 120 лв. двойна стая – 150 лв.

дни  X лв.  = лв. 

ОБЩО ТАКСИ И НОЩУВКИ: лв. 

БУЛСТАТ/ЕГН: ДДС 20%: лв. 

Хотел „МУРА” *** - Боровец - Цена на една нощувка без ДДС:

От:                                                   До: 

МОЛЯ ФАКТУРА ДА СЕ ИЗДАДЕ НА: 

МОЛ: 

Юридическо/физ. лице: ВСИЧКО: лв. 

България, София 1000 - ул. "Раковски" 108, Офис 411  Тел.: + 359 2 9877290 
Email: office@youngconference.com   WEB Site www.youngconference.com 

   

Form B 

Дата:

Адрес: 

НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ: 
В брой на място - в офиса на НТСМ , София 1000, ул.Раковски 108, офис 411 или 
С превод по сметката на НТС по машиностроене в ПРОКРЕДИТ БАНК: 
IBAN: BG71 PRCB 9230 1049 8985 01, BIC: PRCBBGSF, получател НТС по машиностроене - Индустрия 
4.0 Забележка: В нареждането посочете за „TSIM’23” и напишете Входящия номер на доклада, който ще намерите 
в интернет страницата на конференцията www.youngconference.com в "Списък на получените доклади".

Всички такси за банкови преводи са за сметка на участниците.

http://www.confsec.eu/1.xls
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