
 

 

 

БЪЛГАРСКО ДЕРМАТОЛОГИЧНО ДРУЖЕСТВО - СДРУЖЕНИЕ 

ДЕРМАТОЛОГИЯ И ВЕНЕРОЛОГИЯ – ПЛЕВЕН 

 
Уважаеми колеги, 

Приемете любезната ни покана за участие в редовната годишна сбирка на Плевенския 

клон на Българското Дерматологично Дружество. Тя ще се състои в рамките на 4 дни от 

07.11.2019 г. до 10.11.2019 г. в гр. Трявна, х-л “Калина Палас”, заедно с 22-та 

Научно – практическа конференция. 

Молим, в срок до 01. 10. 2019 г. да потвърдите Вашето участие  в конференцията на: e - 
mail: orbitapl@yahoo.com; ОРБИТА БГ ПЛЕВЕН ЕООД; моб. тел. 0888882905; 0889789494;  

Такси за участие в конференцията:  

 участници – 160 лв.  (на место –170 лв.) 

 докторанти, специализанти – 130 лв. (на место – 140 лв.) 

 студенти-медици и колеги в пенсионна възраст – 110 лв 

 

Таксата включва: 

1. Посещение на научната програма и продуктовата изложба,  

2. Вечеря на 07.11.2019 г. 

3. 2 обяда (на 08.11 и 09.11.2019 г.) 

4. Коктейл на 08.11.2019 г. 

5. Вечеря на 09.11.2019 г. 

6. Кафе паузи. 

 

Цени за настаняване на участниците в: 

х-л „Калина палас” **** : 

Цена за нощувка - В/В единична стая – 70 лв. 

Цена за нощувка - В/В/- /легло в двойна стая/ - 50 лв. 

Цена за нощувка - В/В апартамент 150 лв. 

Цена за нощувка - В/В студио – 130 лв. 

 

Хотел Бела –***. 

Цена за нощувка - В/В единична стая – 60лв. 
Цена за нощувка - В/В/- /легло в двойна стая/ - 50 лв. 

 

Хотел Комплимент –***. 

Цена за нощувка - В/В единична стая – 70лв. 

Цена за нощувка - В/В премиум единична стая – 75лв 
Цена за нощувка - В/В/- /легло в двойна стая/ - 50 лв. 

 

Хотел Сезони –***. 

Цена за нощувка - В/В единична стая – 50лв. 

Цена за нощувка - В/В/- /легло в двойна стая/ - 40 лв 

 

Комплекс Бръшлян - ** 

Цена за нощувка - В/В едностаен апартамент – 60лв. 

Цена за нощувка - В/В едновтаен апартамент Премиум – 80лв. 

Цена за нощувка - В/В едностаен апартамент Лукс – 90лв. 

 

ВАЖНО: Нощувките за събитието са фиксирани на 3 за целия период 7.11 - 10.11.2019, 
независимо от датата на настаняване и напускане на стаята! 
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Заявките за резервация в (до 01.10.2019 г) моля да изпращате на e-mail: 

orbitapl@yahoo.com  ОРБИТА БГ ПЛЕВЕН; моб. тел. за информация 

0888882905;0889789494;  
 

Сумите за такса участие в конференцията и настаняване в хотела моля, преведете на 

сметката на ОРБИТА БГ ПЛЕВЕН ЕООД  

 
 

Юробанк И Еф Джи България – клон Плевен 
IBAN – BG22 BPBI 7923 1071 1949 01  
BIC: BPBIBGSF 
 
 

При непреведена сума до посочения срок, резервацията се анулира. 

При анулаци  за нощувка и хранене, направени до 7 дни от датата на първата 

услуга, преведените суми се възстановяват. При анулиране на услугите в срок 

по-малък от 7 дни от датата на първата услуга, преведените суми НЕ СЕ 

ВЪЗСТАНОВЯВАТ. 

 

Желателно е изпращащите заявки: 

- да посочват e-mail или мобилен телефон за обратна връзка 

- да посочат единична или двойна стая желаят 

- да посочват данни за издаване на фактура 
                                      

С уважение: Проф. д-р Д. Господинов, д.м.н. 

                                                                        (Председател на Сдружението) 
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