
      Приложение №1 

ул. “Иван Вазов” № 3, София 1080                                                                                     
тел.: (+359 2) 981 11 10; (+359 2) 932 43 10                                                                                     
факс: (+359 2) 987 71 51

КАРТА ЗА ПОЧИВКА 

№ ........................../........ 2021 г.
                                                                      

Титуляр      ....................................    .......................................  ...................................................    
          /име/                                                 /презиме/                                                    /фамилия/         

       Длъжност ................................................................ Структурно звено .................................................................

Поделение/дружество (работодател)….................................................................................................................

ДАННИ НА РЕЗЕРВАЦИЯ
                                                                              /попълва се от титуляра/

Номер на резервация: ……………… Дата……………..... Служител рецепция: …..………….....................

ПВЦ    ПАНИЧИЩЕ   ПРИМОРСКО        ЖЕЛЕЗНИЧАР   АХТОПОЛ   ФИЧОЗА

Вид карта:   За почивка по годишна отпуска   за Профилакториум 5 дни

Настаняване от дата ....../......./2021 до дата ....../......./2021 Общо нощувки: ........... дни

Вид настаняване ....................................................................... Вид стая/апартамент ......................................

Брой възрастни .............. и .............. деца от 3 до 12 години 

С настоящото удостоверявам верността на горните данни и давам съгласието си, дължимата от мен сума за

реализираните нощувки и храна, която не се покрива от работодателя по линия на КТД да бъде заплатена от мое

име на „Поделение за почивна дейност“ към „Холдинг БДЖ“ ЕАД от дружеството – работодател, като същата

бъде удържана от възнаграждението ми за съответния месец. 

Декларирам че съм запознат с Правилата за социална сума,  предоставена от работодателя на работниците и

служителите в „Холдинг  БДЖ” ЕАД,  „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД и „БДЖ – Товарни превози” ЕООД,

както и с условията за изпълнение и анулиране на направената от мен резервация, достъпни на ppd.bdz.bg 

Подпис .............................. Дата: ..................

Съгласувано: …………………………………………… …………………………    ……………………………..   …………….
                                                        /име и подпис на пряк ръководител/ /длъжност/                    /дата/

Съгласувано: …………………………………………… …………………………    ……………………………..   …………….
                                           /име и подпис на служител Човешки ресурси/ /длъжност/                    /дата/

http://ppd.bdz.bg/


1.  Титулярът  на  тази  карта  има  право  да  почива  с  намаление  в  почивни  станции  и  бази,  стопанисвани  от
"Поделение за почивна дейност" към "Холдинг БДЖ" ЕАД , като поделението/дружеството (работодател) поема -
при  почивка  50%  от  разходите  за  престой  до  7(седем)  леглохранодни  на  титуляра  и  членовете  на  неговото
семейство; и при  профилакториум – 100%  от разходите за престой за 5(пет) леглохранодни на титуляра, всичко
по-горе на база действащия ценоразпис в съответната почивна станция.
2. Картата е документ за социална сума, предоставяна на титуляра по реда на действащи в дружествата КТД.
3.  Заплащането  на  осъществената  почивка  по  “Карта  за  почивка”  се  извършва  изцяло  от  страна  на
поделението/дружеството  (работодател)  на  титуляра,  по  банков  път  по  сметка  на  „Поделение  за  почивна
дейност“ към „Холдинг  БДЖ“ ЕАД,  като на  титуляра  се  удържа  от месечното  му  трудово  възнаграждение
неговата част от стойността на реализираната почивка, съгласно направена резервация.
4. Ако периодът на реален престой на титуляра за нощувки и храна е по-голям от посочения в "Карта за почивка",
разликата се доплаща от титуляра на място, по цени на действащия ценоразпис в съответната почивна станция
или съгласно направената предварителна резерваци.
5. По реда на Закона за Туризма, титулярът заплаща и всички нанесени от него или неговите придружители щети
на  имущество  и/или  инвентар  на  почивната  станция,  извършени  по  време  на  престоя  и  установени  на  база
констативен протокол.
6. Резервации:  Всеки работен ден от 09.00 ч. до 17.00 ч., целогодишно за ЦПВК „Паничище“, а за морските станции
между 15-ти Април и 15-ти Септември, на следните телефони и имейли:

    - ЦПВК  „Паничище“                                           - 0888 367 327 и  0884 426 097       ppd-panichishte@bdz.bg
    - ПВЦ    „Приморско“     и  ПБ Ахтопол           - 0888 136 392 и  0884 655 114       ppd-primorsko@bdz.bg   
    - ПВЦ    „Железничар“   и  ПБ Фичоза              - 0887 400 155 и  0889 292 208       ppd-varna@bdz.bg    

7.  За  потвърждение  на  резервацията  в  „Карта  за  почивка“  титулярът  попълва  полето  за  номер  и  дата  на
резервация, почивна база и име на служителя, приел резервацията, след което картата се предоставя на прекия
ръководител за съгласуване.
8.  Отказ от резервация може да се направи минимум 14 дни преди датата за настаняване в активен сезон и
минимум 7 дни преди датата за настаняване в нисък сезон или при извънредно възникнали ситуации /заболявания,
прекъснат отпуск или други уважителни причини/,  като в този случай се прилагат правилата за  ползване на
социална сума.
9. При настаняване се представя "Служебна бележка“ , за трудови правоотношения с някое от дружествата от
групата на "Холдинг БДЖ" ЕАД и вписани членовете на семейството или партньори в съвместно съжителство.

ЦЕНИ НА ТУРИСТИЧЕСКИ УСЛУГИ ПО ПОЧИВНИ СТАНЦИИ И СЕЗОНИ 2021 г.

ПВЦ “ПРИМОРСКО”
Нисък сезон

 14.06 – 27.06 / 30.08 – 22.09
Висок сезон
28.06 – 29.08

Нощувка в двойна стая 18,00 лв. 23,00 лв.

Нощувка при единично настаняване в стая 30,00 лв. 34,00 лв.

Храноден на човек 25,00 лв. 25,00 лв.

Нощувка  дете до 3 години Не се заплаща Не се заплаща
Нощувка  дете от 3 до 12 години 12,00 лв.   16,00 лв.
Храноден дете от 3 до 12 години 15,00 лв.   15,00 лв.

Апартамент до 4 човека 60,00 лв.   70,00 лв.

ПВЦ “ЖЕЛЕЗНИЧАР”
Нисък сезон

 14.06 – 27.06 / 30.08 – 22.09
Висок сезон
28.06 – 29.08

Нощувка в двойна стая 15,00 лв. 18,00 лв.

Нощувка при единично настаняване в стая 20,00 лв. 24,00 лв.

Храноден на човек  25,00 лв. 25,00 лв.

Нощувка  дете до 3 години Не се заплаща Не се заплаща
Нощувка  дете от 3 до 12 години 10,00 лв. 12,00 лв.
Храноден дете от 3 до 12 години 15,00 лв. 15,00 лв.
Апартамент до 4 човека 40,00 лв. 50,00 лв.

Апартамент до 6 човека 60,00 лв. 70,00 лв.

ЦПВК “ПАНИЧИЩЕ”
Нисък сезон

01.01 – 31.01 / 08.03 – 13.06
01.11 – 19.12

Висок сезон
01.02 – 07.03 / 14.06 – 31.10 
Национални и официални

празници
Нощувка в двойна стая 15,00 лв. 20,00 лв.
Нощувка при единично настаняване в стая 24,00 лв. 30,00 лв.

Храноден на човек 25,00 лв. 25,00 лв.

Нощувка дете до 3 години Не се заплаща Не се заплаща

Нощувка  дете от 3 до 12 години 10,00 лв. 14,00 лв.
Храноден дете от 3 до 12 години 15,00 лв. 15,00 лв.
Апартамент до 4 човека 50,00 лв. 60,00 лв.

Апартамент до 6 човека 60,00 лв. 70,00 лв.

ПБ „АХТОПОЛ и ПБ“ФИЧОЗА“
Нисък сезон

 14.06 – 27.06 / 30.08 – 22.09
Висок сезон
28.06 – 29.08

ЦЕНA НА БУНГАЛO – до 4 човека 30,00 лв. 40,00 лв.


