Утвърдил:
/Ректор на ТУ – София: проф. дн инж. И. Кралов/

УСЛОВИЯ
за ползване на Учебно-спортно оздравителната база
на ТУ – София в к. к. Семково
за „Сезон лято 2022 г.“
1. Общи положения
1.1. Резервации за ползване на УСОБ – Семково се осъществяват в отдел
„Социално обслужване“, като желаещите да ползват базите за почивка се
групират както следва:
 Служители на Технически университет – София (Служители на ТУ) –
работещите в ТУ – София, съпруг/съпруга и техните несемейни деца до
19 г. вкл., докторанти и студенти на ТУ – София.
 Външни на Технически университет – София (Външни на ТУ)

–

родители и деца над 19 г. на работещите в университета, пенсионирани
служители и преподаватели от ТУ – София, служители от структури на
МОН, преподаватели, студенти, докторанти и служители във висши
учебни заведения и академични институции.
 Външни почиващи – всички неописани по-горе.
1.2. Резервираните апартамент, стая или бунгало се заплащат в касата на ТУ –
София или по банков път не по-късно от 20 (двадесет) дни преди датата на
настаняване. При неспазване на този срок резервацията се анулира. При
плащане по банков път, копие от платежното нареждане се представя в
Социален отдел, каб. 1151-3, или се изпраща на електронната поща на
отдела: so@tu-sofia.bg. При заплащане на резервация, от отдел СО се издава
фактура за заплатените нощувки и карта за резервация, в която първата
посочена дата е датата на настаняване, а втората дата – на отпътуване.

1.3. Настаняването е след 14 ч. в деня на първата нощувка. Освобождаването е
до 11 ч. в деня след последната нощувка.
1.4. При анулиране на заплатена резервация до 14 календарни дни преди датата
на

настаняване

се

възстановява

цялата

сума.

След

този

срок

се

възстановяват 80% от заплатената сума за нощувки. В случаите на заплатена
стая с пълен капацитет и настаняване на по-малък брой лица, не се
възстановява остатъка от заплатената сума за нощувки. При преждевременно
освобождаване на стаите/бунгалата за оставащите нощувки суми не се
възстановяват, с изключение на случаи на служебно прекратяване на
отпуската на служители и преподаватели на ТУ – София, за срок по-голям от
два дни, или възникване на форсмажорни обстоятелства, свързани с
природни бедствия или аварии.
1.5. При провеждане на групови мероприятия в срок до 30 календарни дни преди
датата на настаняване, по банков път се внася депозит в размер на 20 % от
общата сума за нощувки (не важи за групи от ТУ – София). При отказ от
ползване на резервацията, този депозит не се възстановява.

1.6. Не се допуска настаняване на почиващи в стаите над максималния брой легла
в тях.
1.7. Забранено е готвенето в стаите, баните, на балконите, както и изнасяне на
мебели на балконите.
1.8. Забранено е воденето на домашни любимци.
1.9. УСОБ – Семково разполага с апартаменти, стаи и туристически спални, всички
със самостоятелен санитарен възел. УСОБ Семково има кабелна телевизия и
безжичен интернет. Помещенията са категоризирани както следва:
 апартаменти – със самостоятелен балкон, телевизор и оборудвани с
хладилник;
 стаи I категория – със самостоятелен балкон, оборудвани с
телевизор;
 стаи II категория – северно изложение, със самостоятелен балкон,
оборудвани с телевизор;
 туристически спални и мансардни стаи.
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2. Нощувки
Цени в лева за една нощувка на стая с включен туристически данък и ДДС.

Апартамент

Служители на ТУ

Външни на ТУ

Външни почиващи

55

60

70

Единична

I кат.

30

35

40

стая

II кат.

18

20

25

I кат.

40

50

60

II кат.

25

30

40

Двойна стая

Един възрастен с дете под 5 години заплаща стойността на единична стая.
Тройна

I кат.

50

55

65

стая

II кат.

35

40

50

Двама възрастни с дете под 5 години заплащат стойността на двойна стая.

Походно легло и легло в
туристическа спалня

Служители на ТУ

Външни на ТУ

Външни почиващи

12

12

12

2.1. Командированите служители от ТУ – София, подпомагащи базата, и
ръководители на групи (студентски лагери), заплащат нощувка по 25 лв. на
вечер.
2.2. Организирани групи над 15 почиващи, използващи пълния капацитет на стая,
заплащат както следва:

Легло на ден

Храна на ден

Организирани групи от ТУ-София, използващи стаи I категория
Детски лагери – ученици от
ПГКТС – гр. Правец и ТУЕС към ТУ – София

16 лв.

По обща заявка

На всеки 10 деца един ръководител нощува безплатно.
Студенти на ТУ – София и УАСГ (лагери) *

18 лв.

По заявка

* Студенти, използващи стаи II кат., заплащат по 13 лв. легло на ден.
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Легло на ден

Храна на ден

Организирани групи от Външни на ТУ и Външни почиващи
Ученици – използващи стаи I категория

19

Ученици – използващи стаи II категория

17

Лица над 19 години – използващи стаи I
категория

21

Лица над 19 години – използващи стаи II
категория

18

По обща заявка

По обща заявка

На всеки 15 ученика един ръководител нощува безплатно.
3. Храна
УСОБ – Семково предлага две възможности за хранене в стол-ресторанта.
3.1. След предварителна заявка по меню за следващия ден.
3.2. Свободна консумация.
4. Цени на допълнителни услуги, с вкл. ДДС:
4.1. Печене на агне или прасе

–

40 лв.

4.2. Едночасово използване на сауна (за всички категории почиващи) от:
 едно лице

–

30 лв./лице;

 две лица

–

15 лв./лице;

 три и повече лица

–

10 лв./лице;

4.3. Цени на транспортни услуги, предлагани от базата със седем местен автобус
(цената е за курса на микробуса, независимо от броя на пътуващите лица):
Маршрут

Цена

от автогара Белица до УСОБ – Семково или обратно

40 лв./курс

от ж.п. гара Белица до УСОБ – Семково или обратно

55 лв./курс

от УСОБ Семково до “Парк за танцуващи мечки Белица” или обратно

80 лв./курс

от УСОБ Семково до м. Бялата пръст (на около 600 м. от х. Македония)
50 лв./курс
или обратно
За всеки следващ километър извън посочените маршрути се доплаща по 3.60
лв./км над посочената цена.
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5. Провеждане на мероприятия – цена за нощувка в лева:
5.1 При провеждане на организирани мероприятия се прилагат определените
цени за сезона. Нощувките се заплащат с протокол за вътрешни разчети,
издаван от служител на УСОБ.
5.2 Придружаващите лица на участниците в мероприятията, заплащат разликата
до стойността на използваната стая (двойна или тройна) по цените за сезона.

УСО ВОН – КНСБ:
/доц. д-р инж. А. Манолова/

СС към СРС на КТ „Подкрепа“:
/доц. д-р инж. А. Ленгеров/

Р-л отдел СО:
/инж. М. Хинова/

СПСТУ:
/проф. д-р инж. М. Кандева/

СС към НС “Защита“:
/инж. Е. Йонков/

Гл. счетоводител:
/д-р инж. икон. М. Иванова/
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