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  УНИВЕРСИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ 

София, бул.” Христо Смирненски” № 1 
 

 

 

Утвърдил 

 

      Ректор:                                                                                                                 

                                                                                                      /проф. д-р инж. Иван Марков/ 

 

 
 

ЦЕНОРАЗПИС 
за услугите предлагани в УСБ “Семково” 

за сезон “ЗИМА 2023” 
 

1.  Цени за един ден, включващи нощувки (цени в лева за легло) и 

храна (включваща закуска, обяд и вечеря): 

 

Категория УАСГ 
Деца от 5 

г. до 14 г. 

нощувки 27.00 лв. 21.00 лв. 

храна 27.00 лв. 21.00 лв. 

Пакет за ден 54.00 лв. 42.00 лв. 

   

   

Категория Външни 
Деца от 5 

г. до 14 г. 

нощувки 33.00 лв. 24.60 лв. 

храна 33.00 лв. 24.60 лв. 

Пакет за ден 66.00 лв. 49.20 лв. 

 

 

Категория Студенти  

нощувки 25.00 лв. 

храна* 20.00 лв. 

Пакет за ден 45.00 лв. 

Субсидия** 7 лв. 

 

* Цената за храна от 20 лв. важи само за студенти, които при пристигане в 

базата могат да предоставят валиден чип за студентски стол. 

** Държавна субсидия за подпомагане на студентското изхранване. 
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1.1. Цена за нощувка в туристическа спалня–възрастни 18.00 лв., деца 9.00 лв. 

1.2. Деца до 5 г. нощуват безплатно. 

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

безплатно.                                                

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

безплатно. 

1.5. При желание за самостоятелно използване на стая от един човек се 

заплаща сумата за нощувка за двама души. 

 

           Цените могат да варират в зависимост от пазарните условия след 

съгласуване с ръководството на УАСГ.                                                      
 

 

2. Храна – по общо меню за деня 
 

           Заплатената  храна включва вечеря в деня на настаняване и приключва на 

обяд в деня на напускане на базата.  

 

2.1 При предварителна заявка се подготвят и сухи пакети.  
 
 

3. Цени за допълнителни услуги: 

 

3.1. Ски гардероб 
 

 Възастни Деца до 14 г. 

1 ден 16 лв. 10 лв. 

3 дни 40 лв. 25 лв. 

6 дни 65 лв. 45 лв. 

 

За студенти цената е 50 лв. за 6 дни. 

 

3.2 Ски влекове 
 

 
УАСГ 

възрастни 

УАСГ 

деца до 14 г. 

Външни - 

възрастни 

Външни – 

деца до 14 г. 

½ ден 18,00 14,00 20,00 15,00 

     1 ден 25,00 20,00 30,00      23,00 

     3 дни 60,00 40,00 75,00 55,00 

     5 дни 85,00 55,00 100,00 70,00 

     6 дни 95,00 65,00 110,00 75,00 

     7 дни 100,00 70,00   115,00 80,00 

 

За студенти  цената е 95 лв. за 6 дни. 

 

Картите с намаление за УАСГ се продават само в канцеларията на базата. 
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В ски картата не е включена застраховка! 

 

3.3. Ски учител 
 

Базата предлага квалифициран учител по ски. Цената е 80 лв. на ден, което 

включва обучение от 2 часа сутрин и 2 часа следобед. 

 

За деца под 5 години е препоръчително да бъдат с придружител. 

 

3.4.  УСБ”Семково” приема посетители с домашни любимци  при спазване на 

правилата на вътрешния ред на базата на цена от 45.00 лв. за целия престой. 

 

 

                                               ОБЩИ  ПОЛОЖЕНИЯ 

 
 

Под категория /УАСГ/ се разбира  работещи в УАСГ , техните семейства и 

студенти в УАСГ, както и пенсионери от УАСГ. 

 

През зимния сезон смяна се провежда при минимум 40 души на смяна. 

 

Условия за резервации и анулиране: 

 

- За организирани групи студенти от УАСГ се свържете със старши 

преподавател Асен Георгиев – тел. 0878 767 058. 

- Заплащането на тази резервация се извършва в касата на УАСГ. 

- За всички останали се свържете с Анжел Папазян – тел. 0889 216 720, 

мейл: anzhel.papazyan@gmail.com. 

- За тези резервации резервираната стая се заплаща в касата на УАСГ или 

по банков път (по приложения образец за заплащане към бюджетна сметка), но 

не по-късно от 20 (двадесет) дни преди датата на настаняване. При неспазване 

на този срок резервацията се анулира. Преди заплащането резервацията, УСБ 

„Семково” издава резервационна бележка, в която са отбелязани номера на 

стаята, периода за настаняване и хранодните. 

- Настаняването се извършва от 14 ч. до 18.30 ч. в деня на първата 

нощувка. Освобождаването е до 11 ч. в деня на напускане. Храненето започва 

от първия ден на настаняването от вечеря. 

- 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.           

- При преждевременно освобождаване на стаите суми за нощувки не се 

възстановяват, с изключение на възникнали форсмажорни обстоятелства, 

свързани с природни бедствия и аварии.        
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Всички цени са с ДДС . 

 

 

 

СМЕНИ   СЕМКОВО„ЗИМА 2023” 

 

 

 

I смяна 22.01.-29.01. 

II смяна 29.01.-05.02. 

III смяна 05.02.-12.02. 

IV смяна 12.02.-19.02. 

V смяна 19.02.-26.02. 

VI смяна 26.02.-05.03. 

VII смяна 05.03.-12.03. 

VIII смяна 12.03.-19.03. 

 
 

 

   

 

 

 

 

                                                     Ръководител сектор УСБ: 
 

                                                                                            /инж.Венцислав Иванов/                                                                                                                                                                                                                                                                         

   тел. 0892 203 446 


