
     

 

 

СДРУЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ЗЪБОЛЕКАРИ 

София, ул. „Калоян” №6,  хотел „Рила”, офис 216 

тел. 0887483891, E-mail: abdentist@abv.bg  www.abdentist.com 

 

Уважаеми колеги, партньори и приятели, 

Управителният съвет на Сдружение на Българските Зъболекари (СБЗ) ви честити 

новата 2020 г. с пожелания да е здрава, мирна и още по-успешна за вас и вашите 

семейства! 

Имаме удоволствието да ви уведомим, че събитието „Св. Аполония“ – избор на 

„Зъболекар на годината 2019 г.“ ще се проведе от 7до 9 февруари 2020 г. в хотел 

Балкан, с.Чифлика, общ. Троян. Националната конференция на СБЗ и изборът на 

зъболекар на годината  ще започнат в 10.00 ч. на 8 февруари 

 ПРОГРАМА 

на конференцията на Сдружение на Българските Зъболекари“ (СБЗ) във връзка с 

честване на патронния празник на зъболекарите „Св. Аполония“, и за избор на 

„Зъболекар на 2019 година“,  8 февруари 2020 г. 

10 ч. – Регистрация на участниците 

10.30 ч. – Откриване на събитието от  председателя на СБЗ 

12.00 ч. - Избор на „Зъболекар на 2019 година“ 
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12.30  - Разни 

13.00  - Обедна почивка 

14.00 – Културна програма, която, поради многото възможности, които предлага 

региона, ще уточним на място. 

20.00 – Официална приятелска вечеря в ресторанта на хотела. Кувертът за вечерята 

е 60 (шестдесет) лв., заплащането се извършва на място преди вечерята, на 

определен  член на УС на СБЗ. Координатори на събитието са д-р Хрисима Начева,  

член на УС на СБЗ – тел. 0896877772, и офис-мениджърът на СБЗ г-жа Дочка 

Димитрова, тел. 0887483891. Молим да ги уведомите в срок до 15.01.2020 г. за 

желанието си да участвате във вечерята, както и за направените от вас 

резервации за настаняване в хотела. Тази информация е важна за 

организаторите. Прилагаме офертата за настаняване хотела. 
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DBL (двойно настаняване) – 220,00лв. / 55лв. на човек на ден 

SNG (единично настаняване)  - 176,00лв. / 88лв. на ден 

TRIPLE (тройно настаняване) – 260,00лв. / 130лв. на ден 

APP (двойно настаняване) – 280,00лв. / 70,00лв. на ден                 

 

В цената на нощувките са включени закуска на блок маса, ползване на външен 

минерален басейн, детски басейн, джакузи, лечебни топила с различни 

температурни секции; релакс център (финландска сауна, парна баня, турска 

баня); фитнес кардио център, безжичен интернет във всички стаи и общи части, 

паркинг. 

Закуска от 8:15 до 10.00 ч на блок маса 

 

Скъпи приятели, очакваме ви на нашето събитие, защото 

Заедно можем повече, и да работим, и да се веселим! 

Управителен съвет на СБЗ 


