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ЦЕНОРАЗПИС 
за услугите предлагани в УОБ “Семково” 

за сезон “ЗИМА 2021” 
 

1. Пакетни цени  за ден, включващи:  нощувки (цени в лева за легло) и 

храна- закуска,обяд и вечеря 

 
 

Категория УАСГ Деца до 14г. 

нощувки 17.00лв. 9.00лв. 

храна 13.00лв. 11.00лв. 

Пакет за ден   30.00лв.   20.00лв. 
 

 

Категория външни 
Деца 

до14г. 

нощувки 20.00лв. 12.00лв. 

храна  20.00лв. 13.00лв. 

Пакет за ден  40.00лв.   25.00лв. 

 

1.1. Деца на многодетни семейства от УАСГ (с повече от 2 деца) – нощуват 

безплатно. 

                                                           

1.2. При организирани групи над 20 външни почиващи, 1 лице нощува 

безплатно. 

Цените могат да варират в зависимост от пазарните условия след съгласуване 

с ръководството на УАСГ. 

2. Храна – включва закуска, обяд и вечеря 

 

 

 

 

 

 

 
 



3. Цени за допълнителни услуги: 

3.1. Ски гардероб 

 
УАСГ 

възрастни 

УАСГ 

деца до 14 г. 

Външни - 

възрастни 

Външни – 

деца до 14 г. 

     1 ден 8,40 6,00 15,00 8,40 

     3 дни 19,20 15,00 36,00 20,00 

     7 дни 45,00 30,00 75,00 40,00 

Забележка:  За щети по вина на клиента се заплаща по цени на дребно! 

3.2. Ски влекове 

Карнетките с намаление за УАСГ се продават само в канцеларията на базата. 

  В ски картата не е включена застраховка ! 

3.3.  УСБ Семково приема посетители с домашни любимци  при спазване на 

правилата на вътрешния ред на базата на цена от 30.00 лв за престой. 

                                               ОБЩИ  ПОЛОЖЕНИЯ 

 Под служител на УАСГ се разбира  работещи в УАСГ и техните семейства 

и студенти в УАСГ; 

 При установяване на работник или посетител на УСБ „Семково” , който е със 

съмнение или е потвърден за COVID-19 се действа според проведения 

инструктаж за безопасност . 

Резервации се правят срещу заплащане на нощувките всеки ден от 

12
00
13

30
 ч. в каб. 174 (срещу зала 250) при инж. Венцислав Иванов, 

 вътр.тел.  418  или  0892 203 446.                              

Условия за резервации и анулиране: 

- Преди пристигане се заплащат 100% от пакетите в касата на УАСГ 

или по банкова сметка : .BG 84 BNBG 96613100174501   BNBGBGSF  

- В случай на анулиране, 14 или повече дни преди датата на 

пристигане, не се начислява неустойка и цялата сума се връща на 

клиента. 

- При анулиране до  7 дни преди пристигането се възстановява 60% от 

заплатената сума за нощувки.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 
УАСГ 

възрастни 

УАСГ 

деца до 14 г. 

Външни - 

възрастни 

Външни – 

деца до 14 г. 

     1 ден 13,00 13,00 18,00      18,00 

     3 дни 35,00 24,00 49,00 35,00 

     5 дни 48,00 31,00 61,00 48,00 

     6 дни 58,00 37,00 73,00 58,00 

     7 дни 67,00 43,00 

          

85,00 67,00 



 

СМЕНИ 

първа 15.02 до21.02 2021г.     

втора 21.02 до 28.02 „     

трета 28.02 до07.03 „     

четвърта 07.03 до14.03 „     

       

       

       

 

 

      

       

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗИМА 2021   МОЖЕ ДА ПОЛУЧИТЕ 

СРЕЩУ ЗАЛА 250 

 

ВСИЧКИ ЦЕНИ СА С  ДДС! 

 

 

 ЗАБЕЛЕЖКИ: 

 

        - Очаква се влековете да работят нерегламентирано, поради оскъдната и 

постоянно променяща се снежна покривка.  

 - В кафе-бара  ще се извършват само продажби , без консумация и 

събирания  в самото помещение.  

 - Храненето в столовата ще става на смени, съгласно разпоредбите в 

условията на пандемия. 

 

 

 

 

                                             Ръководител Сектор 

“Учебно-спортни бази” :……………………… 

(инж. Венцислав Иванов) 


