
ПАРТНЬОРИ

ЗЪБОЛЕКАРИ ЗА ПРОМЯНА

Сдружението на българските зъболекари навършва 20 години.
Възраст, показваща устойчивост в променящия се ритъм в българския
социален живот през последния четвърт век. Новият Управителен съвет
приема, че това е прекрасна „студентска“ възраст и на базата на
натрупания опит ще продължи традициите на предшествениците си –
достойно поведение на личности с достойна професия. Убедени, че както
в политиката, така и в медицината нищо не започва от нас. Уточняваме на
предшествениците си, били в управлението на СБЗ, както и на бивши и
настоящи членове, че мотото ни е една мисъл на проф. Михаил Арнаудов:
„Ако искаш да полетиш, не е нужно да подскачаш – можеш да стъпиш на
раменете на предшествениците си.“

Д-р Иван Антикаджиев, д-р Георги Цалов, д-р Мария Джорова, д-р
Венцислав Стоев и много други, разбира се, са дали много не само на
организацията, но и на цялостното нормативно структуриране на
зъболечението в България. Сдружението не е алтернатива на официалния
и задължителен съюз. То и в момента е най-голямата организация на
доброволно организирали се колеги по интереси.

ОБРЪЩЕНИЕ НА Д-Р КЪНЕВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СБЗ

д-р Анатолий Кънев

председател на СБЗ от 2016 г

Офисът ни се намира в хотел „Рила“ и
всеки четвъртък в 18:30 ч. има сбирка на
Управителния съвет. Вратите са отворени
за членове и симпатизанти, които желаят
да споделят вижданията си за развитието
на професията. Да – професията ни е
единаческа, трудна и като всяка работа с
хора коства много нерви, защото
отговорността винаги е лична. И меда и
жилото…

Смятаме, че приказки от сорта –
„Държавата е виновна!“, не са много
верни. Всяка гилдия трябва да подреди
собствения си двор, пък тогава да гледа в
паницата на другия и все някой да е
виновен.

Сдружението на българските зъболекари (СБЗ)
е с нов управителен съвет: д-р Анатолий Кънев
(председател), д-р Борислава Златева (зам.-
председател), д-р Владимир Ашиков, д-р
Любка Йорданова и д-р Стоимен Узунов.
Запознайте се с тях ...
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Д-р Борислава Златева

зам.-председател на СБЗ от 2016 г

Завършила Стоматологичен факултет София през
1989г. Придобива специалност Обща стома-
тология (1997г). Управител и собственик на
дентална практика „ДИВА-Р” ЕООД (1994г). Член
на СБЗ от създаването на сдружението.
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Д-р Стоимен Узунов

Роден в гр. София 1977 г. Възпитаник e
на Английска гимназия - випуск 1995 г.
Завършва стоматология в МУ - София през 2001
г. Придобива специалност "Орална хирур-
гия" през 2015 г.

Д-р Любка Йорданова

Завършва стоматологичния факултет на
Медицинска академия – София (1985 г). Две
години работи по разпределение в гр. Своге.
След конкурс е назначена в Окръжна стома-
тологична поликлиника гр. София. През 1991 г.
регистрира един от първите частни зъбо-
лекарски кабинети в гр. София, където работи и
досега.

Д-р Владимир Ашиков

Завършва Факултета по дентална медицина –
МА, София през 1992 – бакалавър по Обща
дентална медицина. Понастоящем управляващ
съдружник и лекар по дентална медицина в
ПРУДЕНТА ООД - клиника АДМ, София.

Работи в областта на протетиката, паро-
донтология и орална хирургия, оклузия и
комплексно възстановяване на дъвкателния
апарат и естетиката.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ В БРОЯ

Св. Аполония – покровител-
ка на зъболекарите
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Международен ден на зъбо-
лекаря – репортаж от град
Велико Търново
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Зъболекар на годината –
почетна награда на СБЗ.

Кой спечели?
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Предложение за удостоява-
не на Акад. Николай Попов с
държавно отличие Орден
"Св.Св. Кирил и Методий" I
степен.
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Кои сме ние? – опит за
портрет на д-р Иван Велинов
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ПОКАНА

Скъпи колеги, уважаеми 
партньори и съмишленици 

на СБЗ!

Управителният съвет Ви кани
най-учтиво на честването на
традиционния ни празник -
July morning - от 30 юни до
02 юли 2016 г.

Празникът ще проведем  в 
комплекс Албена.
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РЕКЛАМА ВЪВ ВЕСТНИК “БЪЛГАРСКИ ЗЪБОЛЕКАР”,
който се разпространява по електронен път сред 2000 зъболекари. Условия и цени.

повече информация на стр. 8
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Знаем, че преди 2000 години започва едно ново летоброение след раждането на Христос и възниква
нова религия - християнството. То е преминало през периоди на възход и на упадък.

В ранните години на Римската империя, християните все още не са били подлагани на
преследвания. Едва по времето на Нерон, живял от 37 до 68 г., срещу тях започва първото жестоко
гонение. Примерът на императора в преследването на християните е бил последван и в пределите на
завладените от римляните територии по цялото Средиземноморие и за това съществуват множество
описания за репресии навсякъде, където се е разпространявала новата религия.
По това време в Александрия живяла една девойка на име Аполония, дъщеря на известен магистрат,
която приела християнството, убедена в добродетелите, които неговите апостоли проповядвали.
Историята на нейния живот и трагичната й съдба са били най-напред разказани от съвременника на
тези събития Dionisius, епископ на Александрия, а по-късно описани от Eusebius, гръцки писател и
духовник. Когато на местната римска власт в Египет станало известно, че Аполония се е покръстила, тя
била призована да се върне към утвърдената в империята езическа вяра и заплашена, че в противен
случай ще бъде подложена на мъчения и изгорена на клада. Без да се двоуми ни най-малко,
Аполония отказала да изостави праведната вяра и в очакване на смъртта коленичила и отправила
своите молитви към Всевишния. Тогава започнали изтезанията, а накрая тази мъченица за
християнската вяра е била изгорена на кладата. На произведение от 1467 г., съхранявано в
Националната библиотека в Париж, са показани изтезанията, на които е била подложена Аполония.

През вековете много художници от различни страни са се вдъхновявали от себеотрицанието
и саможертвата на тази девойка. Италиански художник е нарисувал Аполония, привързана на стълба
на изтезанията с двама палачи от двете й страни, готови с клещи в ръце да я измъчват по най-жесток
начин, като вадят и избиват зъбите й. Заради мъките, понесени от нея в името на своята вяра, тя е
изобразявана с ореол на светица. Още през 249 г. тя е била канонизирана от църквата като Света
Аполония Египетска, известна още и като Александрийската Великомъченица, с което нейното име се
нарежда сред многобройните християни, пожертвали живота си в името на Христа. Иконографията
към култа на Александрийската Великомъченица, разпространена предимно в европейските страни, е
била обект на изследвания от страна на многобройни изкуствоведи, на историци на медицината и на
зъболекари.

СВ. АПОЛОНИЯ – ПОКРОВИТЕЛКА НА ЗЪБОЛЕКАРИТЕ

Образът на Св. Аполония е представен -
обикновено с клещи в ръка - в множество произведения на
изкуството (картини, фрески, стъклопис, скулптури) от
различни епохи. Това е дало възможност на историците на
зъболекарството да изследват вида и формите на клещите и
на други инструменти за вадене на зъби, използвани в
различни страни и в различни периоди от време.
Рисувана е по различен начин - с ореол, с едно великолепно
изражение на смиреност и вяра в смисъла на своята
саможертва, в други произведения - излъчваща
непоколебимост и твърдост. Наред с произведенията на
прочути автори много често се намират и творби на
неизвестни художници, творци от народа, които по свой
начин са виждали и с различни изразни средства са
пресъздавали образа на Аполония.

Провъзгласена за светица, тя се почита от
зъболекарите като тяхна покровителка заради неопи-
суемите мъки, които е понесла при ваденето на зъбите й.
Покровителка е обаче и на всички, които страдат от зъбни
болки и поради това зъболекарите се стремят извърш-
ваните от тях интервенции да бъдат безболезнени.

Денят, в който се чества паметта на светицата - 09
февруари е избран за патронен празник на Сдружението.
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На 6 и 7 февруари 2016 г. в гр. Търново Сдружението на българските зъболекари (СБЗ) проведе кон-
ференция за избор на “Зъболекар на годината”. Сдружението от 16 години провежда този избор, свързан
със света Аполония – приета за покровител на много стоматологични организации по света, подобно на
СБЗ. Носител на наградата тази година е д-р Елена Василева от гр. Девин, с подгласници д-р Коста Петков и
д-р Хрисима Начева от гр. Плевен. Медиен партньор на събитието бе “Инфодент”, за което им благодарим.
Съдействие получихме и от колегите от Велико Търново и района, които проявиха жив интерес към
събитието. Вярваме, че те вече са част от Сдружението и ще разчитаме в бъдеще на тях.

МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ЗЪБОЛЕКАРЯ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Д-р Красимир Недевски изнесе лекция на тема
“Препарационна граница в неподвижното проте-
зиране”, придружена с представяне на клинични
случаи от неговата практика. Представянето беше на
много високо професионално ниво и впечатли 84-мата
слушатели в залата. Последвалата свободна дискусия
се оказа полезна и интересна. Смятаме да запазим
този модел и при следващите ни срещи. За
събирането на 2 юли 2016 г. е предвидено лектор да
бъде д-р Славко Гюлев от гр. Пловдив.

След лекцията колегите разгледаха старата ни столица,
придружени от професионален екскурзовод. Едва ли има
българин, който да не е ходил в гр. Търново и Арбанаси, но
новост за нас бяха беседите на добре подготвените музейни
служители, с които успяхме да се свържем. Дори
“неизкушените” от историята се впечатлиха от новите
археологични открития на хълма Трапезица, от любопитните
факти, които научихме за политиката “изток-запад” на цар
Калоян, както и от чудната иконопис в църквите и манастирите
в района. Тези културни експедиции са традиция за
сдружението.
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Кое е водещото?

Духът, който ни обединява, възможността да споделиш с колега проблеми и успехи от
собствената си практика: какво е възнаграждението на асистентите ни, как да работим с търговците,
ценообразуване, та дори и бъдещи планове за почивка. Това, което липсваше, е “типичната
професионална среда” за България, в която на колегата се гледа единствено като на конкурент и враг
(уви, в тази посока имаме достатъчно примери). В СБЗ отдавна сме осъзнали, че работа има за всеки и
колегата не ни е враг, а репер и помощник.

Всеки от нас има семейство, често и друг бизнес и интереси, но на когото не му тежат скалпелът
и наконечникът има нужда и от съмишленици. Ние, българите, отдавна сме доказали, че отборната
работа не е трудна и това важи с особена сила за стоматологията, която не бива да се практикува от
отшелници.

Това е смисълът на съществуването на Сдружението!

Повече информация на www.abdentist.com

Вечерта в хотел "Янтра" бе организиран бал
по случай патронния празник на Сдружението и
връчването на наградите за зъболекар на 2016 г.
Получи се изключително приятна забава, с много
песни, танци и добро настроение. Трудно е да се
опише атмосферата на празник от общуването
между съмишленици – по-лесно е да поканим
отсъстващите колеги на следващата ни сбирка – на 1
юли 2016 г. в курортен комплекс “Албена” за
честването на “Джулая”.

Използвам случая да благодаря на д-р Борислава Златева, която спонсорира светлинното шоу
“Звук и светлина” - истинска наслада за сетивата, допринесло за доброто настроение на бала. Разбира
се, за прекрасната атмосфера допринесоха и шармантните тоалети на колежките и нашите гости, както и
бурните танци на дансинга – зона, забранена за чалга. Няма да се впускам в уточнения за “научните
спорове” за видовете вина и качеството на отлежалите питиета, само ще отбележа, че колегите, освен
да работят, могат и да се веселят.

МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ЗЪБОЛЕКАРЯ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО
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Наградата "Зъболакар на годината" се присъжда
за 16-ти пореден път и се връчва всяка година
на международния ден на зъболекаря - 9
февруари.

Д-р Елена Василева (в средата) е носител на
наградата "Зъболекар на годината” за 2016-та.

Подгласници:

д-р Коста Петров и д-р Хрисима Начева

ЗЪБОЛЕКАР НА ГОДИНАТА – НАГРАДЕНИ 2016 г.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА НАГРАДА

На събитието в гр. Велико Търново, Сдружението взе единодушно решение да предложи почетния си
член акад. Николай Попов за висока държавна награда. Горди сме, че той е част от нашата общност и
прилагаме изпратеното до Президента Росен Плевнелиев писмо:

ДО 
Г-Н РОСЕН ПЛЕВЕНЛИЕВ
ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА НАГРАЖДАВАНЕ
с Орден "Св.Св. Кирил и Методий" I степен на академик проф. д-р Николай Иванов Попов, дмн

УВАЖАЕМИ Г-Н ПРЕЗИДЕНТ,

От името на Сдружението на българските зъболекари предоставям на Вашето внимание
предложение за удостояване на акад. Попов с високо държавно отличие Орден "Св.Св. Кирил и
Методий" I степен.
Акад. Попов е почетен член на Сдружението на българските зъболекари, както и на много
авторитетни международни организации, асоциации и множество професионални формации.
Преподавател и лекар с много богат клиничен опит, създател на нови, оригинални методи за
зъбопротезиране и инструменти, както и световни признати методи в зъболекарската практика.
Дългогодишен ръководител и преподавател в образованието и науката в стоматологичните факултети
в София, Пловдив и Варна.

Акад. Попов поставя основите на зъбната имплантология в България, автор е на над 500
публикации у нас и в чужбина, 12 научни и учебни книги. Носител е на високи отличия на БАН (Марин
Дринов), на Медицинските университети в Пловдив (Доктор Хонорис Кауза), на Варна (Проф.
Параскев Стоянов) и на наградата "Златна панацея" - София.

И в момента акад. Попов е обичан и ценен от колегите си преподавател, човек с много опит,
продължаващ да помага за развитието на българската стоматология.

Предвид гореописаните заслуги и качества и във връзка с 80-годишния юбилей на Академик
проф. д-р Николай Иванов Попов, дмн, предлагам да бъде удостоен с Орден "Св.Св. Кирил и
Методий" I степен.

С уважение,
д-р Анатолий Кънев /Председател на СБЗ/
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Преди много години, по време на тъй нареченото „разпределение“ гостувах на колега
стматолог в далечен, забравен от Бога край. Вървейки по междуселския път с току що разляти ивици
горещ асфалт видях едно младо пиле – кандидат кокошка, което безпомощно пърхаше с крила.
Мъчейки се да освободи полепналите си крака, а насреща му летеше закъснял автобус. Преди да се
отместим, колегата рязко се втурна и грабна обърканото същество почти из под колелата ана
връхлитащото чудовище. „Луд ли си?“ – изтръпнах в изумление. „Щеше да го сгази…“ смутено отвърна
той, сякаш търсеше извинение в миналото си действие. Но тогава, може би за пръв път, осъзнах силата
на инстинкта за саможертва така рядко срещан в живота.

Не се изненадах когатао много по-късно същият колега ми се обади с едно предложение.
Знаех, че се изявяваше като опитен и търсен специалист, който все „страдаше“ от липсата на хубави
инструменти, материали и модерна апаратура. Все се „надигаше на пръсти“ и искаше да открадне
поне малко от това което го имаше „по света“. Но оградата, зад която живеехме и работехме бе така
трудно преодолима… Мечтаехме за свестни турбини, нещо по-различно от избора между амалгама и
евикрол като често се шегувахме, че имаме борери, които ако ги обърнеш от към държащата страна
ще режат повече…

Не беше толкова отдавна – на еднин живот разстояние…

Но да се върнем към предложението – сред многото професионални вопли и желанието за
по-ярка изява бе създадена групата „стоматолози за промяна“. Времената бяха пълни с неизвестност,
често с противоположни силни ветрове. „Голямата“ организация бе заспала тежък сън под прицела на
множествен резличнообагрен партиен натиск. А капитаните от мостика на управлението виждаха през
далекогледите си само меркантилни неясни брегове.

Давещите се отчаяно търсехме хоризонти на професионалния престижен начин не само за
спасение, но и за успешно плаване. Така от нетърпимото недоволство и тежката безпътица някак
естествено се роди и Сдружението на българските стоматолози(зъболекари).

Само наименованието не е в състояние да опише съвкупността от борба, енергия, сблъсък на идеи
съпътстващо постигането на истинска революция в досегашните представи.

Нетрадиционалността бе като „камък в блатото“ – предизвикваше силно притегляне, но също така и
силно отричане. Симпатиите бяха примесени с неразбиране, открита неприязън и дори омраза.
Подозрение съпътстваше дори и липсата на материална облага от ръководството на организацията.

Но Сдружението се отвърждаваше. Защо?

Силната устременост, когато е искрена и безкорситна, ражда неподозирани възможности за
реализация. А ние сме ЗАЕДНО – едно на пръв поглед странно и необяснимо множество от различни
индивидуалности, обединени от стремежа да отронят частица от бленуваното съвършенство и да го
постигнат не утре, а днес.

Обединени от принципа на доброволността, членовете на сдружението усещат по неповторим начин
великия смисъл от равенството между колега и приятел, въпреки конкуренцията.

За много от нас денят не свършва със загасването на рефлектора. В душата си таим
неизлечимия копнеж да грабнем четката, фотоапарата, музикалния инструмент, да се заровим в
историческите хроники, да потънем в дебрите на психологията или се разстърсим в сайтовете, като
надникнем в повече и повече тайни. И да споделим с колегите – за необичайни случай от нашата
практика, за свойте терзания, възторзи, вдъхновения. Да протегнем ръка при нужда или просто да
попитаме: „Как сте след наводненията?“.

Върховете, към които непрестанно се катерим изпитват и изпиват силите ни. Но и ни носят
незабравимо удовлетворение. Досегът с тяхното обаяние оставя такива неизлечими следи в
съзнанието на всеки, който дори и за кратко е вдишал от творческия дух на Сдружението, че дори и
когато го напуска, по едни или други причини, в своята по-нататъчна дейност то инстиктивно
преповтаря и преоткрива видяното и наученото.

Къде е тайната на нашата сила?

Най-вече, че ЗАЕДНО търсим брод през административните, професионални, политически и
обществени лабиринти. Търсим не само изход, но и съумяваме да преодолеем препятствията, като ги
превръщаме в свой върхове. И не се изненадваме, че след тях има нови и нови.

КОИ СМЕ НИЕ – ОПИТ ЗА ПОРТРЕТ 
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Независимо от техните имена – „квалификация“, „добра стоматологична практика“, „европейски
критерии за качество“ и др.

Неоцениема е ролята на организацята за тласъка на такива области от професията като
ендодонтия, имплантология, естетична стоматология, психологични проблеми при работа с
пациентите и пр., които получиха развитие благодарение на упоритите усилия на изявени наши
колеги, членове на сдружението.

Казват, че щастливците не поглеждат часовниците си. Но ако се вгледаме в изминатия път,
когато стрелките на нашите срещи са ни събирали по различни поводи – конференции, симпозиуми,
конгреси/познайте на чий разноски/, различни курсове от разработената от Сдружението система
СИКС, прерастнала в академия „Св.Аполония“, трепетите при избора на Зъболекар на годината,
съвместните инициативи за активна стоматологична профилактика /“Веселите зъбки“ и „Грижа за
нашите родители“/, незабравимите мигове от честването на Коледа, „Св.Аполония“, „July morning”
или участието в „Поход по стъпките на Таньо войвода“ – винаги сме разбирали, че сме толкова
различни и същевременно така близки. Защото само професията не ни е достачна и за нас върховете
са необходимост и винаги се стремим не само към Мусала, но и към Еверест!

И може би затова не се страхуваме от предизвикателствата и непрестанната борба. Защото
сме доказали своята невъзможност да бъдем други, а не себе си – с изострена чувствителност към
всеки компромис с професионалната съвест и принизени критерии във всички области на живота.

Казват, че сме богати в съсловието.
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РЕКЛАМА В “БЪЛГАРСКИ ЗЪБОЛЕКАР”

Уважаеми партньори и приятели,
Предлагаме Ви изключителната възможност, да рекламирате продуктите, услугите и 

компанията си в най-новият и първи в денталната медицина  в България електронен вестник  
„Български зъболекар” - издание на СБЗ. Вестикът ще се разпространява по електронен път сред 2000 
зъболекари. Като партньор на Сдружението,  предлагаме да се  включите на преференциална цена в 
нашето издание и да представите Вашите нови материали и продукти.

Цената за реклама в един брой са :  1 страница формат А4 - 300.00 лв, 1/2 страница - 150.00лв
и 1/4страница - 75.00лв. При редовна реклама предлагаме отстъпки по договаряне.

Очакваме и Вашият банер, който да поставим в нашия сайт  www.abdentist.com. Цената на 
абонамента за 12 месеца е 120лв. 

Информация, допълнителни въпроси и уточнения можете да получите от офис-мениджъра г-
жа Елена Варадинова на тел. 0887 483 891. Сумите могат да бъдат преведени на банковата сметка на 
Сдружението.
Сметка в лева: УниКредит Булбанк клон пл. Света Неделя, Сдружение на Българските Зъболекари
IBAN: BG16 UNCR 7630 1012 4841 09 BIC:UNCRBGSF
или платени в офиса на ул. „Калоян” 6  в хотел „Рила” офис  - 216

Очакваме Ви!                                                  С пожелания за здраве и успех 
Д-р Анатолий Кънев /председател на УС на СБЗ/

Действително сме богати и силни – с очите, раменете и
сърцата на своите колеги и приятели. С доверието и обичта
на своите пациенти.

И все пак.

Какво е Сдружението?

Не зная какво… Може би вятър над сглъхнали степи.
А може би този – с едното око пред стоте слепи … Автор: Д-р Иван ВЕЛИНОВ 

http://www.abdentist.com/
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СКЪПИ КОЛЕГИ, УВАЖАЕМИ ПАРТНЬОРИ И СЪМИШЛЕНИЦИ

НА СДРУЖЕНИЕТО НА БЪЛГАРСКИТЕ ЗЪБОЛЕКАРИ,

Управителния Съвет на СБЗ:

председател: д-р Анатолий  Кънев 

зам. председател: д-р Борислава Златева 
членове: д-р Любка Йорданова

д-р Владимир Ашиков
д-р Стоимен Узунов,

Ви кани най-учтиво на честването на традиционния ни празник - July morning - от 30.06 до
2.07.2016 г.

Празникът ще проведем в комплекс Албена - получили сме специални оферти за
настаняване на членовете на сдружението, всички наши гости, партньори и съмишленици.

В отделен файл прилагаме офертите за настаняване и официална вечеря. Очаквайте програма
на събитието, която ще бъде при потвърждаване на Вашето участие.

С уважение: УС на СБЗ 

JULY MORNING - АЛБЕНА

Специална оферта за СБЗ - 30,06 - 02.07.2016 г.

Уважаеми колеги, поради съвпадението на мероприятието с активния туристически сезон и
натовареността на хотелите, подписахме договор с КК Албена, който ни гарантира изпълнението на
всички поставени от нас условия при заплащане на нощувките до 20.05.2016. След този срок дължим
големи неустойки. Поради това Ви приканваме към коректност, експедитивност и плащане в срок.

Заплащането ще става индивидуално, по сметка на хотела. За целта всеки желаещ трябва да
се свърже с рецепцията на избрания от Вас хотел, за да може да провери наличността на избрания вид
стая (някои от стаите са с ограничен брой, напр. единичните) и да получи от хотела проформа фактура
с указания за извършване на плащането.

Молим Ви след като заплатите да се регистрирате при офис-мениджъра на Сдружението г-жа
Елена Варадинова на тел. 0887 483 891

На желаещите да участват в събитието, които не са се регистрирали и платили до 20 май, не
можем да гарантираме настаняване в хотела.

Стойността на куверта за официалната вечеря е 60.00 лв. Те ще се заплащат на място.
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АЛБЕНА - НАСТАНЯВАНЕ
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* Цените за настаняване са в лева, на човек на ден и включват 9 % ДДС, застраховка и туристически
данък. Цените са валидни както за периода на настаняване, така и до 5 дни преди началото и след
края на мероприятието при по – дълъг престой на делегатите.
* Цените за настаняване на база All Inclusive включват закуска, обяд и вечеря на блок маса с включени
безалкохолни напитки и български алкохол от 10:00 до 23:00 часа, както и закуски на снек бара в
хотелския комплекс, в който са настанени гостите. Цените за настаняване на база НВ /полу- пансион/,
включват нощувка + закуска и вечеряна на блок маса в основният ресторант на хотела, но без
включени напитки.
* В цената за настаняване на хотел Вита оарк е включено и безплатен вход за посещение на аквапарк
„Аквамания” в Албена. В цената за настаняване за всички хотели е включено безплатно позване на
чадър и два шезлонга на стая, на обособеното за хотела място на плажа/.
* Възрастен или дете над 12,00 години, настанени в двойна стая на допълнително легло /разтегателен
диван/ заплащат 80 % от цената за редовно легло.
* Дете от 2 до 12 ненавършени години, настанено с двама пълноплащащи възрастни в една стая, се
настанява и изхранва безплатно. Второ дете, настанено с двама пълноплащащи върастни, на
допълнително легло ползва 70 % отстъпка от цената за легло в двойна стая.
* Дете от 2 до 12 ненавършени години, настанено с един пълноплащащ възрастен в една стая, се
настанява и изхранва безплатно, а възрастния заплаща за единична стая. Второ дете, настанено с един
пълноплащащ върастни, на допълнително легло ползва 70 % отстъпка от цената за легло в двойна
стая.
Такса Паркинг: 6,00 лв./ за периода на настаняване в Албена. При всяко индивидуално излизане от
комплекса се начисляват допълнително по 2,00 лева на МПС.

ХОТЕЛ борд Единична стая Легло в двойна стая

Хотел Фламинго Гранд 5* - Студио Стандарт
Хотел Фламинго Гранд 5* - Студио Делукс

НВ 150.00 лв
170.00 лв

110.00 лв
126.00 лв

Хотел Амелия Супериор 4* НВ 116.00 лв 83.00 лв

Комплекс Лагуни / Хотел Малибу / Сенди бийч Al 116.00 лв 83.00 лв

Комплекс Мура / Славуна 3* Al 107.00 лв 83.00 лв

Хотел Нона / хотел Елица 3* Al 103.00 лв 79.00 лв

Хотел Калиопа 3* НВ 85.00 лв 62.00 лв

Хотел Оазис Al 91.00 лв 70.00 лв

Комплекс Орхидея / Магнолия / КОМ 3* Al 87.00 лв 67.00 лв

Хотел Вита парк 3* Al 105.00 лв 80.00 лв




