
УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, 

САК Стара Загора със съдействието на  Център за обучение на адвокати “Кръстю 

Цончев” организира двудневен семинар на тема:  

 „Делба на недвижими имоти. Предпоставка за допускане на съдебна делба. 

Проблеми при производството на съдебната делба“. – лектор съдия Калина 

Атанасова 

  

Семинарът е предвиден в рамките на два дни – на 24  и на 25. 04. 2015г., петък и 

събота, за времето от 9,30 до 17,30ч. Ще се състои в семинарната зала на Спа – хотел 

„Терма” с.Ягода.  

  

Вечерта е предвиден банкетен разбор на наученото в ресторанта на х-л Терма и 

предвидена вечеря. Куверт  за вечеря – 22,00 лв. 

  

За тези, които желаят да нощуват на 24. 04. 2015г. в х-л Терма и да ползват 

минералните му води и спа- център  има запазени  ограничен брой стаи.  

Цена за един човек, настанен в единична стая /използва се двойна стая като 

единична/  – 62,00лв.  

Цена за двама, настанени в двойна стая  – 80,00лв за стая. 

  

Броят на стаите e ограничен и заплащането на стойността на  резервацията е до 23. 03. 

2015г., като желаещите следва да се свържат с адв.Златина Йовчева (моб.тел. 0887 60 

98 30 или сл.тел.:620 534) или адв. Мария Райчева /моб. тел. 0888 199 649 и 0878 

689 434/ до 23. 03. 2015г. – 17.00 ч. и да заплатят стойността на нощувката  й 

Резеврацията на нощувка е само срещу заплащане стойността й.  

  Записалите се за участие в семинара ще трябва да заплатят такса участие в 

размер на 30,00лв, включваща два обяда на блок –маса и две кафе паузи. 

Моля всички, които желаят да участват да се запишат при определените за това лица и 

заплатят такса участие 30,00 лв., включваща заплащане на два обяда на шведска маса и 

две кафе - паузи, както и куверт за вечеря /по желание/ в размер на 22,00 лв. най-

късно до 15.  04. 2015г. 

  

За допълнителна информация и подробности не се колебайте да се свържете с 

адв.Мария Райчева или адв.Златина Йовчева  


