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Изх.№ 391/04.11.2022 г.                                     ДО РЕГИОНАЛНИТЕ ПРЕДСЕДАТЕЛИ 

                                                                                       НА БЪЛГАРСКАТА АСОЦИАЦИЯ  

                                                                                    НА ПОМОЩНИК-ФАРМАЦЕВТИТЕ 

 

Уважаеми колеги, 

 на 19 и  20.11.2022 г. в хотел Севастократор, с. Арбанаси  РФК В.Търново  организира 

Регионална фармацевтична конференция - Първи Великотърновски фармацевтични дни 

2022. 

На 03.11.2022г. от името  на Организационния комитет на събитието се получи покана към  

Българската Асоциация на помощник- фармацевтите в България  за участие . 

Конференцията ще бъде на тема „Мястото на фармацевта в лечението на пациента. 

Клинично поведение и обсъждане на фармакотерапията”, в нея като лектори ще се включат 

преподаватели от Фармацевтичен Факултет от катедра Фармакология и токсикология към 

МУ София — проф. Георги Момеков и доц. Деница Стефанова. 

 Програмата ще бъде акредитирана от НСК на БАПФ  и всички включили се помощник-

фармацевти ще получат кредитни точки,които ще бъдат отразени в електронното им досие.  

Изпращаме Ви и подробности за програмата и оферта за настаняване на участниците. 

При записване  за участие на телефон: Моб:  +359 887 37 00 44  

Съобщавайте двете си имена и УИН от регистъра на съответната РК на БАПФ. 

 

 

                                                                              

                                                                     С уважение: 

                                                                         Лиляна Петрова , Председател на УС на БАПФ 
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OФЕРТА 
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА МЕРОПРИЯТИЕ 

 

Изх. номер: 1119/12.10.2022 г.                                          На вниманието на : г-н  
Валидност  : до 17.10.2022 г.                                          e-mail: Sevdalina.vicheva@gli.government.bg 

Изготвил : Венеция                                                                  Тел: 0889 23 15 77 
Моб:  +359 887 37 00 44 
hotel@sevastokrator.com 
 

 

ОФЕРТА 

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА МЕРОПРИЯТИЕ 

Запитване: 

Дата на провеждане :  19.11-20.11.22( 1 нощувка) 
Очакван брой участници около 50 човека 

Настаняване в единични и двойни стаи  
 

Пакетна цена за хотелски услуги и изхранване: 

 

139.00 лв. на човек,  настанен в двойна стая, при двама 

пълноплащащи 

165.00 лв. на човек,  настанен в самостоятелна стая 

 

Включваща: 
 нощувки  

 закуска 

 обяд на блок маса 

 вечеря 

 2 кафе-паузи 

 Ползване на конферентна зала  

 

*доплащане за втора нощувка за самостоятелна стая – 85.00 лв. 
*доплащане за втора нощувка за двойна стая – 115.00 лв. 

 



Пакетна цена за такса участие – 90.00 лв. : 

Включваща: 
 

 обяд на блок маса 

 вечеря по тристепенно меню с включени ракия и чаша вино 

 2 кафе-паузи 

 Ползване на конферентна зала  

 

КРАЕН СРОК ЗА ПРИЕМАНЕ РЕЗЕРВАЦИИ - 05.11.2022 Г. 

 
I. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ, ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА 

Паркинг ,Интернет достъп ,СПА – център, открит басейн 
 

II. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ 
Масажи и тиймбилдинг активности 

 

III. УСЛОВИЯ ЗА ПОТВЪРЖДАВАНЕ, РЕЗЕРВАЦИИ И ПЛАЩАНЕ 

 
1. Резервацията се прави на база „заявка – потвърждение” . 

2. При промяна на първоначално зададените параметри за оферта, Хотел „ Севастократор ”  

запазва правото да променя  цените в офертата или да изготви нова оферта. 

3. Всички стаи, конферентни зали и допълнителни услуги ще бъдат резервирани за Вас след  

потвърждение в писмен вид и издаване проформа фактура от наша страна за авансово плащане 

в размер на 50% от стойността на заявените услуги. 

4. Сумата следва да се преведе в срок от пет работни дни /време за което задържаме всички 

потвърдени от наша страна стаи/. 

Програма, брой гости, брой и вид стаи , менюта и всички останали детайли се изискват от 

клиента при потвърждение на мероприятието. 

*Моля да обърнете внимание, че изборът на меню трябва да е един от изброените варианти за 

всички гости за съответното хранене. Изключение се прави само за вегетарианци, за които ще 

предоставим допълнително меню в рамките на посочения по – горе куверт. 

5. Авансово плащане в размер на 50% от стойността на заявените услуги. 

Вашата резервация се счита за потвърдена от хотел „Севастократор” единствено след направено 

авансово плащане по издадената  проформа фактурата. 

6. Окончателното  плащане : 

 В брой – в деня на приключване на мероприятието 

 По банков път – до 5 дни след приключване на мероприятието 

 Карта –в деня на приключване на мероприятието,като хотелът начислява допълнително 2 %  
такса банково обслужване върху договорената цена. 
 

7. До 10 дни преди началото на мероприятието очакваме да получим предварителни  списъци на 
участниците и гостите на събитието. 

8. За краен час на вечерите, се приема крайния час, посочен в работното време на търговския 

обект. 

IV. ПОЛИТИКА ЗА АНУЛАЦИИ: 
При анулация : 

1. до 31 дни преди настаняване се задържат 25 % от цената на анулираните помещения; / 

безплатна анулация - 10 % от първоначално резервираните стаи по проформа фактура / 

2. от 30-я до 11-я ден преди настаняване се задържа 33 % от цената на анулираните помещения; / 

безплатна анулация -  10 % от първоначално резервираните стаи по проформа фактура  / 

3. от 10-я до 5-я ден преди настаняване се задържа  50% от цената на анулираните помещения ;/ 

безплатна анулация – 10 % от първоначално резервираните стаи по проформа фактура  / 



4. от 4-я  до  датата на настаняване се дължи стойността на всички помещения  за броя 

резервирани нощувки / безплатна анулация – няма / 

 


