
Регистрация 
  

 

Цена за участие 
Ранна 

регистрация 

до 15ти Април, 2020 

Цена за участие 
Регистрация 

след15ти Април, 2020 

Участници с доклади 
или слушатели  100 лв. 150 лв. 

За студенти и 
докторанти с доклад 
или слушатели 

(след удостоверяване на 
статута) 

70 лв. 100 лв. 

 
Важно: 

 След  извършване  на  заплащането,  моля  сканирайте  платежното 
нареждане и го изпратете на:  logoped.romel@gmail.com   като не забравяте 
да впишете ID номера на вашия доклад. 

 Пълните доклади да не са повече от 9 страници включително резюме на 
английски език (до 400 думи). 

 Докладите и изказванията на Кръглите маси да не са по‐големи от 5 стр. 
 Изискване  към  доклада  ви  е  да  е  направен  в APA  Style,  при  което  има 

вероятност броят на страниците ви да се увеличи.  
 

БАНКОВИ ДАННИ необходими за превода: 
ТИТУЛЯР НА СМЕТКАТА : ЛОГОПЕДИЧЕН ЦЕНТЪР „РОМЕЛ” – EООД .
BIC : UNCRBGSF 
IBAN : BG36 UNCR 9660 1041 6613 04 
ИМЕ НА БАНКАТА : УНИКРЕДИТ БУЛБАНК 
АДРЕС НА БАНКАТА : бул. МАДРИД № 1, СОФИЯ, БЪЛГАРИЯ 
БАНКОВ КЛОН : ХЕМУС 

 
 

Забележка: 
• Банковите такси по трансфера на средствата, както и удръжките по кредитни карти са 

за сметка на участниците. 

 Моля напишете трите имена на участника на платежното нареждане когато 
превеждате сумите.  

 След превода на сумите моля изпратете имейл на: logoped.romel@gmail.com със 
сумата за потвърждение.  

 Изпратете ни и копие от платежното нареждане за да потвърдите превода. 
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http://apastyle.org/
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 Най-малко един от авторите на колективните доклади е длъжен да се регистрира в 
срок от 2 седмици след получаване на потвърждението, че докладът е включен в 
програмата.  

 Възможна е групова отстъпка на таксата за участие от 15% за 6 или повече участници 
(без студентите) от една институция, регистриращи се едновременно.  

 Ако един автор се кандидатира за участие едновременно като първи, втори или трети 
автор, той заплаща такса за участие като участник. 

 Сборник получава само участник, който се е регистрирал. 

 

Регистрационната такса включва: 
 Максимум два (за студенти и докторанти един) доклада публикувани в: 

Сборник с доклади от Международна Конференция “Емоционални и 
поведенчески нарушения”, Aлбена’ 2020 

Proceedings of International Conference  
“Emotional and behavioural Disorders”,  

Albena’ 2020 
ISBN:  

 Коктейл „Добре дошли” 

 Удостоверение за участие 
 Вход за всички уъркшопи 

 Вход за всички пленарни сесии и кръгли маси 

 Сборник с доклади, който ще бъде разпратен до участниците и слушателите  

 Папка с материали 

 Други 

 
За контакти: 

GSM : +359 896497471 

GSM : +359 897744353  

Fax : +359 24720862 

E-mail : logoped.romel@gmail.com 

 

mailto:logoped.romel@gmail.com

