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                                                                              ВСИЧКИ АДВОКАТИ ОТ СТРАНАТА 

 
 
 

ПОКАНА 

ЗА СЕМИНАР В СОК „КАМЧИЯ“ НА 12-14.10.2018 Г. 
 
 

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,  
             Центърът за обучение на адвокати „Кръстю Цончев” и Националното 
бюро за правна помощ,  със съдействието на Адвокатски съвет – гр. Варна 
организират семинар на тема: „Измененията и допълненията  в ГПК  от 2017 г. 
– една година по-късно“ с лектор: съдия Красимир Влахов от ВКС. 
            Семинарът ще се проведе на 13.10.2018 г. в Санаторно-оздравителен 
комплекс  / СОК/ „Камчия“, като в него могат да участват всички  адвокати от  
страната. 
            За участниците е осигурена възможност за настаняване от 12.10.2018 
год. или от 13.10.2018 г.,  в зависимост от желанието на всеки.  
 

            Предварителна програма на семинара: 
  

12.10.2018 г. (петък) 

           След 14.00 ч. настаняване в СОК “Камчия“. Възможност за ползване на 
спортния комплекс след заплащане от всеки участник. 
           19.00ч. - Вечеря 

 13.10.2018 г. (събота): 
            8.00 - 9.00 ч. - Закуска за настанените от 12.10.2018 год. участници 

 9.00 - 9.30 ч. - Регистрация на записаните участници в семинара. 
            9.30 - 11.00 ч. - Първа част на семинара  
          11.00 - 11.30 ч. - Кафе - пауза 

          11.30 -13.00ч. - Втора част на семинара 

          13.00 -14.00 ч. – Обяд за всички участници 

          14.00 – 17.30 ч. - Трета част на семинара 

          19.00 ч. - Официална вечеря за участниците в семинара 
             Забележка: Пристигналите на 13.10.2018 г. участници, ще бъдат 
настанени в стаите след 14.00 ч. , но ще имат право на обяд в същия ден / 
13.10.2018 г./. 
 
 
 



                                          14.10.2018 г. (неделя): 
8.00 -9.30 ч. – Закуска за настанените участници 

         10.00 – 12.00 ч. – Свободно време с възможност за ползване на спортния 
комплекс след заплащане от всеки участник. 
         12.00   - Отпътуване 

           
           Семинарът се провежда с цел поддържане и повишаване на 
квалификацията на адвокатите от страната, включително и на тези, вписани в 
Националния регистър за правна помощ.  
           Заявката за участие в семинара трябва да бъде направена най-късно до 
30.09.2018 год. в Центъра за обучение на адвокати на телефони:  02/ 980 10 
92,  0884922913,  0884923480  или на e-mail: coa@abv.bg. 
           В същия срок  следва да  да бъде извършено плащането  на сумите за 
настаняване от всеки участник, съобразно   избрания от него вариант от 
посочените по-долу. След направеното плащане, моля да изпратите 
сканирано платежното нареждане на електронната поща coa@abv.bg. 
Банковата сметка на Центъра за обучение на адвокати, по която следва да се 
заплащат сумите за настаняване е следната: 
             IBAN:  BG44UNCR76301077718918  
             BIC код: UNCRBGSF 
            Цената за настаняване на участниците  от 12.10.2018 год. включва  две 
нощувки, две закуски, две вечери,  един обяд / на 13.10.2018 г./   и  е   
следната:  

за настаняване в единична стая – 153.00 лв. 
за настаняване в двойна стая – 113.00 лв. 
за настаняване в стая с 3 или 4 легла – 103.00 лв. 

Цената за настаняване  на участниците  от 13.10.2018 г. включва  една 
нощувка, една закуска, една вечеря, един обяд / на 13.10.2018 г./  и   е 
следната:   

- за настаняване в единична стая – 88.00 лв. 
- за настаняване в двойна стая – 68.00 лв. 
- за настаняване в стая с 3 или 4 легла – 63.00 лв. 
 

Участниците ще бъдат настанени във Вилно селище „Пирин“ или в 
хотел „Лонгоз“, съобразно възможностите на комплекса, за което 
предварително ще Ви уведомим. 
  
             Допълнителна информация може да получите от   ЦОА „Кръстю 
Цончев“ на посочените по-горе телефони.  
 

                                                               Управителен съвет на ЦОА „Кръстю Цончев“ 

mailto:coa@abv.bg

