
ДО
ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ

ТЕКУЩ ДОКЛАД

ОТНОСНО: Провеждането на международни събития
с участието на ВАдвС през м. юни 2022 г.

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,
Представям на вниманието ви текущ доклад за подготовката на 

планираните в годишния календар на ВАдвС международни събития с 
участието на ССВЕ и FBE.

Календарът на мероприятията е както следва:
- 22.06.2022 г. /сряда/ Пристигане на чуждестранните гости – общо 

около 160 човека. Настаняване в хотели на участниците в Заседанието 
на Постоянния комитет на ССВЕ от „Сън Сприй травъл партнърс“ 
като разходите са платени предварително от участниците направо на 
агенцията, а на участниците в конгреса на FBE – от агенция, 
ангажирана от АС София. 

- 22.06.2022 г. – Коктейл за добре дошли в резиденция „Врана“. 
Разходите се поделят между ВАдвС и САС в съотношение 2/3 за 
ВАдвС и 1/3 за САС, тъй като ВАдвС е организатор на мероприятието 
на ССВЕ и съорганизатор със САС на мероприятието на FBE 
/съобразно решение № 773/23.03.2018 г. и № 2485/29.05.2020 г./

- 23.06.2022 г. от 08,30 часа до 13,00 часа – заседания на комитетите към 
ССВЕ в помещенията на ВАдвС на ул. „Цар Калоян“ № 8, ет. 4 и в 
хотел „Балкан“. Организатор – ВАдвС и „Сън Сприй травъл 
партнърс“. Разходите за кетъринг и наем на една зала в хотел „Балкан“ 
са за сметка на участниците от ССВЕ.

- 23.06.2022 г. от 14,00 часа до 18,00 часа – съвместно работно 
мероприятие на участниците в двата конгреса в хотел „Балкан“. 
Разходите за наем, преводачи, техническо обезпечаване и кетъринг се 
поемат от участниците в предварително платените от тях такси за 
участие. За българските участници разходите ще се поемат от ВАдвС 
и САС според броя на поканените от всеки съвет участници. 
Разходите за чуждестранните участници и приходите от платените от 
тях такси ще се разпределят в съотношение ¾ за ВАдвС и ¼ за САК.

- 23.06.2022 г. от 20,00 часа до 23,30 часа – официална вечеря за 
участниците в двете международни събития в Националния 
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исторически музей. Цялата организация се поема от БТПП. Ще бъде 
определена цена на куверт за чуждестранен участник и за български 
гост. Стойността на кувертите за българските гости ще се поемат от 
ВАдвС и САС според предварително уточнения брой на поканените 
от всеки от съветите /и според останалите свободни куверти в 
зависимост от броя на чуждестранните гости/. Всеки чуждестранен 
гост плаща своя куверт и евентуално за придружител. Максималният 
брой гости на вечерята е 220 – 250 души. Разходите за чуждестранните 
участници и приходите от платените от тях такси ще се разпределят в 
съотношение  2/3 за ВАдвС и 1/3 за САК.

- 24.06.2022 г. – от 9,00 часа до 16,30 часа - Заседание на Постоянния 
комитет на ССВЕ в хотел „Балкан“. Организацията е от ССВЕ, ВАдвС 
и „Сън Сприй травъл партнърс“. Разходите за провеждане на 
мероприятието се включват в таксата за участие. По същото време  в 
Гранд хотел „София“ ще се проведе конгресът на FBE. Организацията 
е от САС и определена от тях агенция. Разходите за провеждане на 
мероприятието се включват в таксата за участие.

За обезпечаване на посочените по-горе събития е необходимо ВАдвС 
и САС да сключат договори със съответните доставчици на услуги, да 
платят авансово някои или всички от разходите.  След приключване на 
събитията и получаване на предплатените от участниците суми ВАдвС и 
САС ще направят окончателно сметка на извършените разходи и 
разпределението на платените суми. Като единствен домакин на събитието 
на ССВЕ ВАдвС има ангажимента да поеме за своя сметка разходите за 
командироването на служителите на ССВЕ от Брюксел в София и обратно 
/пътни, две нощувки за до 10 човека – служители на ССВЕ и отделно пътни 
разходи и една нощувка за трима преводачи/.

Засега предложените цени на услугите са следните:
- За заседанията на комитетите на ССВЕ в помещенията на ЦОА „Кр. 

Цончев“ и в хотел „Балкан“: 1200 евро за кетъринг в ЦОА „Кр. 
Цончев“; наем на зала в хотел „Балкан“, техн. оборудване и кетъринг 
795 евро. Общо: 1995 евро.

- За общото събитие на ССВЕ и FBE на 23.06.2022 г. в хотел „Балкан“: 
наем на зала „Роял“ 1450 евро; наем и монтаж на проекционна техника 
600 евро; дигитална система за симултанен превод и озвучаване чрез 
5 кабини, 3 бр. дискусионни микрофона и 200 приемника, без 
възнаграждение на преводачите 3600 евро; монтаж, демонтаж и 
технически екип относно превода 800 евро; кафе пауза 1100 евро. 
Общо: 7550 евро.



- За заседанието на Постоянния комитет на ССВЕ на 24.06.2022 г.: наем 
на зала 2000 евро; медия и екран 210 евро; оборудване за превод с 2 
кабини, 80 приемника и др. /без възнаграждение на преводачите/ 2500 
евро; кетъринг – обяд 2000 евро, кафе пауза 440 евро, зареждане с мин. 
вода по време на заседанието 320 евро. Общо: 7470 евро.

- За официалната вечеря на 23.06.2022 г. оферта ще даде БТПП.
- За приема за добре дошли оферта ще се получи чрез АС София.

Моля да имате предвид, че тези цени, както и цените за настаняване, 
са със специалните отстъпки на хотел „Балкан“ за ВАдвС като 
дългогодишен клиент. Причината да се използва агенция в случая е заради 
изискването на ССВЕ чуждестранните участници да правят директни заявки 
и плащания за нощувките си и ССВЕ да получи фактури за всички услуги и 
да разпредели разходите си в таксите за участие. Поради предишни делови 
отношения договор със „Сън Сприй травъл партнърс“ те са направили още 
през 2021 г. съответните резервации в наша полза.

Този доклад е междинен и ще бъде актуализиран своевременно.

Ели Христова


