
 

 
 

8200 Поморие тел: 0596 / 2 20 55      E-mail: vita_pomorie_reg@abv.bg 
ул. „Проф. П. Стоянов“ №12      факс: 0596 / 2 20 55 

УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА РЕЗЕРВАЦИЯ 

„СБР-ВИТА” ЕООД–клон Поморие, издава настоящото удостоверение за резервация на 
………………………………………………………………………………………………………….. 
в уверение на това, че същият/та има направена и потвърдена резервация от 
дата ……./…../……... до дата ………/…./………. включително (10 нощувки). 

Настоящото да послужи пред ТП на НОИ за издаване на удостоверение за 
профилактика и рехабилитация по програмата на НОИ. 

Условия  за  резервация по  програма НОИ: 
1.За да потвърдите резервацията, моля преведете такса резервация в размер на 
30.00/тридесет/лева  в срок  до 30 /тридесет/ календарни дни преди датата на постъпване, 
по банкова  сметка в банка ЦКБ –АД клон Несебър:  
BG90CECB979010H1517000  BIG код  CECBBGSF. 

 Впишете имената на лицата и датата на резервацията. При незаплатена резервация в 
посочения срок, издаденото удостоверение за  резервация се счита за НЕВАЛИДНO. 

Забележка: ТАКСА РЕЗЕРВАЦИЯ НЕ СЕ ВЪЗСТАНОВЯВА!!! 
2.При  отказ  от ползване на услугата след  превеждане на резервационната такса,същата 
не се възстановява! 
При постъпване трябва да представите: - Документ за самоличност;    - Удостоверение от 
ТП на НОИ; -Медицинско направление от личния лекар (обр.119/98г.;  - Медицинска 
документация /епикризи, рентгенови снимки, изследвания, рецептурни или  здравни книжки и 
други/ при наличие на такава. 

Задължително носете Удостоверението за резервация и  платежния документ за 
преведена по банков път такса резервация при постъпване в болницата! 

Плащания от пациента в деня на приема:за  храна  – 18.00 лв. на ден за пълния престой 
от 10 дни, общо 180 лева. 

Тридесет календарни дни преди определената дата за постъпване, моля да потвърдите 
резервацията си,след преведена  резервационна  такса, на тел. 0596/2 20 55; 0878 67 00 83 от 
13:00 до 15:30ч. или на имейл адрес: vita_pomorie_reg@abv.bg 

При невъзможност да се възползвате от тази резервация, задължително трябва да ни 
уведомите на посочените телефони или имейл адрес. 

Приемането в „СБР-ВИТА“ ЕООД - клон Поморие, се извършва до 13:00ч. на 
първия ден, посочен в удостоверението, издадено от ТП на НОИ. 

Подписът върху фактурите на НОИ се полага от 08:00 – 09:00ч. в деня, 
следващ последната дата на престоя. 

При прекратяване на профилактиката и рехабилитацията по собствено желание  преди 
срока, посочен в удостоверението, лицата заплащат за своя сметка направените разходи за 
диагностични и терапевтични процедури, нощувки и хранене, съгласно 
чл. 11, ал.1 от Наредба № 1 от 13.02.2007г. за ползване и изплащане на 
паричните помощи за профилактика и рехабилитация на НОИ. 

 
Телефон на пациента:……………………..…….  
 
 Дата:……………………  РЕГИСТРАТОР:……………………………………..гр. Поморие 

М И Н И С Т Е Р С Т В О    Н А    О Т Б Р А Н А Т А 
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