
Уважаеми колеги,  

С оглед краткото време до началото на Едногодишното продължаващо задълбочено 

обучение по право на ЕС, а именно – 24.03.2017 г. – за обучението, което ще се 

провежда в Санаторно-оздравителен комплекс „Камчия“ (до гр. Варна), както 

и 07.04.2017 г. – за обучението, което ще се провежда в гр. Стара Загора, молим 

записалите се участници, които желаят да се включат в обучението, да потвърдят 

присъствието си за избраното от тях обучение на тел.: 02/980 10 92, 02/980 24 92, 

0884/922 913, на e-mail: coa@abv.bg, или като върнат отговор на този мейл, като заявят 

желанието си за настаняване в СОК „Камчия“ (хотел, стая – единична или двойна, 

вариант за настаняване – FB или HB, брой нощувки (дата от-до) и да заплатят 

съответната цена, съобразно предложената оферта: 

I.             НАСТАНЯВАНЕ FB във ВС „Пирин“/хотел „Лонгоз“, СОК „Камчия“: 

Период Вид настаняване Цена на човек на ден 

24.03-26.03 

12.05-14.05 

08.09-10.09 

Човек в двойна стая 56,00 

Човек в единична стая 68,00 лв. 

30.06-02.07 
Човек в двойна стая 60,00 лв. 

Човек в единична стая 80,00 лв. 

Посочените цени са за настаняване на човек на ден и включват нощувка,  закуска, 

обяд, вечеря, неотложна медицинска помощ, денонощна охрана, ползване на 

интернет, TV, паркинг.  

  

II.          НАСТАНЯВАНЕ HB във  ВС“Пирин“/ хотел „Лонгоз“, СОК „Камчия“: 

Период Вид настаняване Цена на човек на ден 

24.03-26.03 

12.05-14.05 

08.09-10.09 

Човек в двойна стая 50,00 лв. 

Човек в единична стая 62,00 лв. 

30.06-02.07 
Човек в двойна стая 54,00 лв. 

Човек в единична стая 74,00 лв. 

  

Посочените цени са за настаняване на човек на ден и включват нощувка,  закуска, 

вечеря, неотложна медицинска помощ, денонощна охрана, ползване на интернет, TV, 

паркинг.  
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 Доплащане за празнична вечеря за всеки един от модулите – 15 лв. на човек. 

Информацията за условията за настаняване в Стара Загора 

ще бъдат оповестени допълнително. 

 

Четирите модула на обучението по право на ЕС в СОК „Камчия“ ще бъдат 

разпределени по следния график: 

Първи модул: 24-26 март 2017 г. 

Втори модул: 12-14 май 2017 г. 

Трети модул: 30 юни – 02 юли 2017 г. 

Четвърти модул: 08-09 септември 2017 г. 

Четирите модула на обучението по право на ЕС в гр. Стара Загора ще бъдат 

разпределени по следния график: 

Първи модул: 07-09 април 2017 г. 

Втори модул: 02-04 юни 2017 г. 

Трети модул: 29 септември – 01 октомври 2017 г. 

Четвърти модул: 24-26 ноември 2017 г. 

Молим за бърза реакция за заплащане на цената за настаняване за предстоящия първи 

модул с оглед заплащане на същата на СОК „Камчия“ и в срок до 16.03.2017 г. да я 

заплатите  по сметката на Фондация „Център за обучение на адвокати „Кръстю 

Цончев“: 

Уникредит-Булбанк АД, клон „Калоян“ 

IBAN: BG44UNCR76301077718918 

BIC код: UNCRBGSF 

След като заплатите сумата, моля да изпратите сканирано платежното на e-mail: 

coa@abv.bg. 
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 МОЛЯ ДА ВЪРНЕТЕ ОТГОВОР НА ТОЗИ МЕЙЛ С ПОТВЪРЖДЕНИЕ ЗА 

УЧАСТИЕ И ПОСОЧВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО, В КОЕТО ЖЕЛАЕТЕ ДА СЕ 

ВКЛЮЧИТЕ. 

Приложено ви изпращаме и учебната програма за предстоящия първи модул.   

 

МОЛИМ ВИ ЗА БЪРЗА РЕАКЦИЯ - ПОТВЪРЖДАВАНЕ И ПЛАЩАНЕ НА 

СЪОТВЕТНАТА СУМА В СРОК!   

 

Поздрави, 

Екипът на ЦОА 

 


