
  
           

 

СЪВРЕМЕННИ СГРАДНИ ОБВИВКИ  
 

Българска асоциация на фасадната индустрия и Асоциация за фасаден инженеринг имат 

удоволствието да Ви поканят да вземете участие в конференция „Съвременни сградни 

обвивки“, която ще се проведе в периода 7-9 април 2023 г. в спа-хотел „Kings’ Valley”, 

Казанлък. 

ПРОГРАМА 

ПЕТЪК, 7.04.2023 

15:00 - 19:00 Настаняване и свободно време 

19:00 Вечеря 

 

СЪБОТА, 8.04.2023 

10:00 - 10:10 Откриване на конференцията 
Веселин Йорданов – Председател на БАФИ 

Инж. Венета Новакова – Председател на АФИ  

10:10 – 10:55 Отговорности и изисквания към съвременните фасадни остъкления 
Инж. Тодор Димитров 

10:55 – 11:40 Високи сгради – предизвикателства и решения 
Инж. Венета Новакова 

11:40 – 11:50 Кафе-пауза 

11:50 – 12:35 Стъкла – стандарти, статика, безопасно остъкляване 
Марияна Господинова 

12:35 - 13:20 Прахови покрития – видове, класове, поддръжка, обновяване 

Лектор ПС ПП  

13:20 – 14:20 Обяд 

14:20 – 15:05 
Вентилируеми обшивки 

Любомир Милчев 

15:05 – 15:50 
Слънцезащита и енергийно-ефективни сгради 
Инж. Кирил Велковски 

15:50 – 16:00 Кафе-пауза 

16:00 – 16:45 
Изисквания при монтаж на фасади, прозорци и врати 
Инж. Велимир Златарев 

16:45 – 17:30 

Сертификация за продукти с устойчивост на огън и сертификация на 

вътрешни врати 
Нели Симеонова 

19:00 Вечеря 

 

* След всяка лекция ще има възможност за въпроси 



  
           

 

НАСТАНЯВАНЕ 

✓ Единична стая - 240 лв. 

✓ Двойна стая - 260 лв. 
Посочените цени са за една нощувка и включват следните услуги: 

• Богата закуска на бюфет 

• Открит външен паркинг 

• Интернет на територията на целия хотел 

• Фитнес 24/7 

• Туристически данък и 9% ДДС 

В цените е включен и достъп до Kings` Valley Spa Center с: 

Вътрешни и външни минерални аква зони: 

• два полуолимпийски минерални басейна на открито и закрито 

• два развлекателни басейна на открито и закрито 

• два детски басейна на открито и закрито 

• целогодишен открит горещ басейн 

• хидромасажни вани на закрито 

Термална зона: 

• финландска сауна • билкова сауна 

• инфрачервена сауна • алпийска сауна 

• ориенталски хамам • две парни бани 

• солна стая • ванички за крака 

• приключенска зона • две зони за релакс, вдъхновени от огъня и водата 

 

Резервация на стаи се извършва лично от всеки участник в 

конференцията на следния линк: 

 https://reservations.travelclick.com/115249?groupID=3803246 

 

Валидност на кода - до 27/03 вкл. 

Стандартни депозити и плащане: 

• 100% плащане до 14 дни преди настаняване 

 

Стандартни условия за анулации и промени: 

• до 14 дни преди събитието – безплатна анулация 

• от 14 до 7 дни преди събитието – при анулация – неустойка 50% (1 нощувка) 

• от 6 дни до деня на пристигане – при анулация – неустойка 100% (2 нощувки) 

 

  

https://reservations.travelclick.com/115249?groupID=3803246


  
           

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ 

 

СЪВРЕМЕННИ СГРАДНИ ОБВИВКИ  

7-9 април 2023 г. 

 

ТАКСИ ЗА УЧАСТИЕ 

Участник в семинара 

Включва: Участие в програмата на конференцията, работни 

материали, кафе-пауза, вечеря на 7.04., обяд и вечеря на 8.04., 

въпроси и дискусии с лекторите. 

200 лв. 

Придружаващо лице 

Включва: вечеря на 7.04., обяд и вечеря на 8.04. 
140 лв. 

 

За контакт инж. Вирджиния Йонкова:   Банкова сметка на Сдружението 

Тел.: 0885959912     Банка Райфайзенбанк 

e-mail: bulwindoors@br.bia-bg.com   IBAN: BG40 RZBB 9155 1069 4774 11 

       BIC: RZBB BGSF 

 

 

Имена на участниците: Имена на придружаващи лица: 

1. 1. 

2. 2. 

Може да добавяте редове в таблицата 

 

Заявки за участие се приемат най-късно до 27.03.2023 г. 

 

 

Фактурата за таксите да бъде издадена на: 

Фирма: ....................................................................................................................................................... 

Адрес: гр. .......................................; ул. № ............................................................................................... 

ИН по ЗДДС: ..........................................................; МОЛ: ..................................................................... 

 

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

 


