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Препис – извлечение  

 

 

ПРОТОКОЛ № 7 
 от заседание на Адвокатски съвет на Адвокатска колегия Стара Загора, 

проведено на 02.04.2016г. 

 

 

По точка 7 от дневния ред: 

 

Зам.председателят на САК представи примерен график на смените в 

почивната база „Черноморец”. След станалите разисквания с явно 

гласуване САК взе следното  

 

РЕШЕНИЕ №99 
 

Одобрява следния график за отдих в Почивна база на АК-Стара Загора в 

гр.Черноморец – лято 2016г. 

 

НЕАКТИВЕН СЕЗОН 

1 смяна – 30 май - 05 юни вкл. 

2 смяна – 07 юни - 13 юни вкл. 

3 смяна – 15 юни - 21 юни вкл. 

4 смяна – 23 юни - 29 юни вкл. 

 

АКТИВЕН СЕЗОН 

5 смяна – 01 юли - 07 юли вкл. 

6 смяна – 09 юли - 15 юли вкл. 

7 смяна – 17 юли - 23 юли вкл. 

8 смяна – 25 юли - 31 юли вкл. 

9 смяна – 02 август - 08 август вкл. 

10 смяна – 10 август -16 август вкл. 

11 смяна – 18 август - 24 август вкл. 

12 смяна – 26 август – 01 септември вкл. 



НЕАКТИВЕН СЕЗОН 

13 смяна – 03 септември - 09 септември вкл. 

14 смяна – 11 септември – 17 септември вкл. 

15 смяна – 19 септември – 25 септември вкл. 

16 смяна – 27 септември – 03 октомври вкл. 

 

Определя вноска за поддръжка и разходи за ползване, както следва: 

 

Неактивен сезон – до 30 юни и след 02 септември 

- апартамент – 30 лв./ден 

- единична стая – 15 лв./ден 

 

Активен сезон – от 01 юли и до 01 септември вкл. 

- апартамент – 40 лв./ден 

- единична стая – 20 лв./ден 

 

 За периода на активния сезон от 01 юли до 01 септмври вкл. не 

могат да се ползват стаи за непълни смени. 

 За периода на неактивния сезон до 30 юни и след 02 септември 

възможност за почивка за по-малко от 7 дни. 

 Вноска от почиващите за подръжка на паркинг за 1 лек автомобил в 

двора на базата по 2 лв./ден. 

 Забранява се ползването на паркинга от външни лица, непочиващи в 

базата. 

Запазването на места става срещу заплащане на определените суми 

за отдиха. 

В базата могат да летуват само адвокати, платили членския си внос и 

ксерокопията от стаята на адвоката до месеца, в който ще почиват. 

В базата не се допускат животни. 

Стаите се освобождават задължително до 12,00 ч. на обяд. 

Забранено е настаняването преди началната дата на смяната. 
           Базата разполага с 6 големи и два малки апартамента,оборудвана  обща              
           кухня,механа,барбекю и кътове за отдих на двора. 
           Големите апартаменти се състоят от две стаи/едната с две единични  
           легла,другата със спалня/,санитарен възел и две тераси. 
           Малките апартаменти се състоят от стая/ със спалня/,санитарен възел и        
           тераса. 
          Стаите са с климатик,кабелна телевизия и хладилник. 

 

За повече информация и записване в канцеларията на АК Стара     

Загора ,ул. Пазарска 35,ет.2, тел. 042/622526 ;042/625526 ;0888281852. 

Г-жа Радостина Божилова 
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