
 

 

 

 

 

 

СЪЮЗ НА СЪДИИТЕ В БЪЛГАРИЯ 

ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ 

Пловдив, хотел  Тримонциум Принцес,  

25-26 октомври 2013 година 
 

 

Уважаеми  колеги, 

 

В този документ ще намерите полезна информация за Вашето участие в Годишното общо 
събрание на ССБ. 

Разходите за нощувка (в двойна стая), храна, конферентни зали и транспорт се поемат от ССБ по 
проект „Укрепване на солидарността и капацитета на съдийската общност“ с подкрепата на 
фондация Америка за България. 

 

Настаняване: 

Хотел Тримонциум се намира на улица Кап. Райчо 2, Пловдив.  За участниците в събитието се 
предвижда: 

 Настаняване в двойна стая за една нощувка.  
Доплащане за единично настаняване – 25 лв. на рецепция.  

 Тържествена вечеря на 25 октомври – петък, етаж 5, панорамен ресторант Амбасадор 
o Предплатеният куверт включва, храна на блок маса, безалкохолни напитки и 

музикална програма. На разположение в залата е бар на свободна консумация. 
 Закуска на 26 октомври – събота. Ресторант партер, зад рецепция. 
 Обяд на 26 октомври – събота. Ресторант партер, зад рецепция. Сет меню. 
 Освобождаване на стаята на 26 октомври до 12:00 часа. Осигурено е помещение за 

съхраняване на багаж. 
 Паркинг за пътуващите с автомобил – Моля, заявете необходимостта от услугата 

предварително! Таксата за паркинг е за ваша сметка. 

http://maps.google.bg/maps/place?q=%D0%B4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BD+%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%B2&hl=bg&ie=UTF8&cid=8911709066593636418


 

 26 октомври – събота, от 09:00 часа. Възстановяване на транспортни разходи, срещу 
фактура за гориво издадена на името на ССБ, или фискален документ-билет за 
осъществено пътуване. Фактурата трябва да е с текуща дата и на стойност, 
съответстваща на разстоянието и разходната норма на автомобила. Транспортните 
разходи  се изплащат поименно срещу подпис.  
 
Данните на ССБ са както следва: 
Съюз на съдиите в България 
БУЛСТАТ: 121415520 
Адрес: София, бул. Драган Цанков 6 
МОЛ: Таня Маринова 

 

Конгресен център: 

Основната програма на събранието ще се проведе в зала Професор Йолов, етаж 5.  

Моля, регистрирайте се след настаняване! Заедно с регистрацията ще се заплаща и 
членския внос (60 лв.). 

Допълнително ще получите дневен ред на събранието. 

 

За помощ и информация по време на събитието - Юлия Стоянова, тел. 0879 686 841. 


