
ЗДРАВЕЙТЕ УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, 
 
ЕТО НЯКОИ ПОДРОБНОСТИ ПО ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ПРЕДСТОЯЩИЯТ 
ФЕДЕРАЛЕН СЪВЕТ: 
 
МЯСТО ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪВЕТА:  
к.к. „Елените”, който се намира на 7 км. от Слънчев бряг и на 45 км. от Бургас.  
 
КАК МОЖЕМ ДА СТИГНЕМ ДО КОМПРЕКСА? 

 С личен или служебен автомобил 
 С автобус до Бургас или Слънчев бряг 
 С влак до Бургас. 

За Ваша информация, можете да ползвате автобуси от Бургас до Слънчев бряг с 
цена на билета 5 лева и от Слънчев бряг до Елените – 3 лева 

Ето и разписанието : 
от Бургас до Сл.Бряг на Минибус Експрес: 
 
6:20    7:10    7:50    8:30   
9:10    9:50    10:30  11:10 
11:50  12:30  13:10  13:50 
14:30  15:10  15:50  16:30 
17:10  17:50  18:30  19:10 
21:10 
от Сл.Бряг до к.к Елените: 
8:40    10:30  11:33  14:30 
15:30  18:30  20:30  22:30 
 Автобусите в к.к. Елените спират пред хотел „Роял парк”.  
  
ЗА ПЪТУВАЩИТЕ С АВТОМОБИЛИ 
  

Движейки се по магистралата за Бургас, на отбивката за Слънчев бряг 
свивате на дясно. Пътя минава през Ахелой и продължава за Слънчев бряг. /не 
е  необходимо да се отбивате за Сл.бряг/. Продължавате. Ще ви впечатли 
табела: Елените – 8 км. Завивате и пътя продължава към Свети Влас. Ще се 
озовете на кръгово – в дясно е отбивката за Свети Влас, подминавате я и 
продължавате направо. От лявата страна на кръговото има бензиностанция  и 
хотел Св.Влас.  Продължавате направо. Добре е да карате по-бавно и 
внимателно, защото ограничението е 40 км/час и има полегнали полицаи. От 
дясната ви страна ще ви впечатли хотел „ Роял парк”. Десен завой и се 
озовавате пред самия хотел. 
 Колите можете да паркирате на безплатния паркинг /до наличието на 
свободни места/. Платеният паркинг, който ползвахме миналата година сега е 
ограден с масивна ограда. С управителя на паркинга сме договорили цена 12.лв. на 
ден срещу издадено бонче и фактура. Достатъчно е само да го уведомите, че сте от 
федерация на енергетиците и ви изпраща Ваня Трендафилова.   



Вече пристигнали с избраното от Вас превозно средство, пред главния вход на 
комплекса,  ще ви посрещне Радослав Чакъров / от Бургас/ и охраната на комплекса.   
 От лявата страна на фоайето на хотела ще ви впечатли нашето импровизирано 
регистрационно бюро. Необходимо е да носите попълнена справката / която ви 
изпращам /и сумата за заявените от вас нощувки. Напомням ви отново, че цената на  
легло/олинклузив/ в двойна стая  е 78,00 лв.,  а тези от вас които желаят да ползват 
стаята с две легла за единична, следва да заплатят по 110 лв. Желателно е 
попълнената справка и сумата за нощувките да поставите в плик, който е надписан: 
примерно:Иван Иванов- ЕВН. 
 Срещу подаденият от вас плик на нашата „рецепция”, ще получите ключа за 
съответната стая, листовки за режима на заведенията и обектите в комплекса и 
гривна. Командировъчните ще можете да заверите в момента на регистрацията при 
нас.  
 За ваша информация, освен цитираните в листовката обекти, можете да 
ползвате безплатно и: 

 Безалкохолните напитки и десерта оставени в мини бара в стаята 
 Басейна 
 Аква парка 
 Баровете край брега, които ще са упоменати в листовката 
 Анимациите в анимационната зала 
 Напитките в дискотеката 
 Шезлонга и чадъра на плажа 
 За ползване на хавлиена кърпа за плажа е необходимо да заплатите депозит 20 
лв., които ще ви бъдат възстановени при връщане на хавлията. 

  Заседанието на Федералният съвет ще се проведе в заседателната зала на 
комплекса, която се намира в пет звездния хотел „Касел”. С цел създаване на по-
добра организация предлагаме: на 22-ри сутринта / след закуска/ в 9,00 ч. да се 
съберем пред фонтана /на главния вход/. От там заедно ще се отправим по алеята, 
която минава покрай аквапарка.  Групово ще минем през фоайето на хотела, а от 
там на асансьорите до кота -1, където се намира заседателната зала. По този 
начин ще имате възможност да добиете представа и за  хотел Касел. Кафе-
паузата ще бъде организирана в ресторанта на хотела и на терасата пред него.  
 Ще попитате, каква е програмата за ФС? Заседанието започва от 9,30 ч. 

1. Организационно укрепване - изводи и поуки от проведената отчетно-
изборна кампания в НСФЕБ и  представяне на новоизбраните 
председатели на синдикалните организации. 

2. Отчет за извършените разходи по Бюджета на НСФЕБ за 2011 год. и 
обсъждане и приемане Бюджета на НСФЕБ за 2012год. 

3. Избор на членове на Изпълнителния комитет на НСФЕБ / 
зам.председатели и изпълнителни секретари и определяне на 
персоналните им отговорности. 

4. Разни  
 Ето и Часовия график: СУТРЕШНО ЗАСЕДАНИЕ 
       ЗАКУСКА:    -   8,00 ч.  -  9,00 ч. 

І-ва част  -   9.30 ч. – 11.00 ч. 
   - 11.00 ч. – 11.30 ч. – кафе пауза 



ІІ-ра част - 11.30 ч. – 13.30 ч. 
                                   ОБЯД:  - 13.30 ч. – 14.30 ч.  

СЛЕДОБЕДНО ЗАСЕДАНИЕ 
        І-ва част  - 14.30 ч. – 16.00 ч.    пленарното заседание на ФС 
       ІІ-ра част - 16.00 ч. -  18,00 ч. – работа по секторни групи 
    - 19.30 ч. – Тържествена вечеря /ресторант”Созопол” 

 
 ЕТО И НЯКОИ ПОДРОБНОСТИ ЗА ФИНАНСОВАТА СТРАНА НА 
УЧАСТИЕТО ВИ: 

1. Пребиваването ни в хотела за дните на Федералния съвет 21 – 23 юни 
2011 год. ще бъде на база олинклузив . 

2. Първият ден от олинклузива  ще започне на 21-ви с пица и безалкохолни 
напитки / информация за заведението ще получите при настаняването /, 
вечеря и закуска.  

3. Вторият ден-  22-ри, започва с обяд, гала вечеря  и закуска на 23-ти.  
4. За дните на престоя ви, ще получите една фактура с текст -  нощувки. Не 

е възможно издаването на втора фактура! 
 Изхранването ни през всичките дни /с изключение на тържествената 
вечеря на 22-ри / ще бъде организирано в основният ресторант на хотела, 
който се намира на приземния етаж / под рецепцията/, съобразно 
програмата за провеждане на съвета. 
 Тържествената вечеря ще организираме в ресторант „Созопол”, който се 
намира в другия край на селището /на около 200 метра от хотела / 
 За нея ще направим разпределение на масите, на които ще има табелка с 
надпис на синдикалната организация.  
  УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, 
 Идеята ни е, на 22-ри да честваме заедно деня на енергетика. Всички вие 
имате спомен от миналогодишната подготовката за „бала на енергетика”. 
Не се и съмнявам, че тази година /ползвайки опита от миналогодишния бал/ 
шоуто ще бъде още по-атрактивно! 
 
 Колеги, след като определите участниците във Федералния съвет, 
задължително съгласувайте отсъствието им с преките ръководители, след 
което  изпратете заявката до нас. 
  
За допълнителни въпроси по гореизложената информация съм на вашите 
услуги. Напомням Ви, че срока за заявяване на участниците в съвета е 
до 04 юни 2012 г. Моля, попълнете точно и коректно приложената 
заявка за участие във Федералния съвет,   от която е видно в двойките 
сти, кои колеги ще нощуват.  
Заявките изпращайте по имейла  в Централата на Федерацията. 
Очаквам Вашите заявки. 
Ваня 



ЗАЯВКА
за участие във Федералния съвет - 20/23 юни 2012 год. к.к. "Елените"

от синдикална организация……………………………………

име,презиме и фамилия дати за нощувка
20 06 2012 21 06 2012 22 06 2012 23 06 2012

единична 110 лв двойна/78 лв единична 110 лв двойна/78 лв единична 110 лв двойна/78 лв единична 110 лв двойна/78 лв

пример
ИВАН ИВАНОВ ИВАНОВ Х Х Х Х
ПЕПЯ ПЕТРОВА ПЕТРОВА

Х Х Х ХВАНЯ ИВАНОВА ИВАНОВА

ПРЕДСЕДАТЕЛ:



ДАННИ ЗА ФАКТУРАТА           СТАЯ №……………………….. 
 
 
 

ИМЕ,ПРЕЗИМЕ И ФАМИЛИЯ…………………………………………………….. 
 
ПРЕДПРИЯТИЕ……………………………………………………………………… 
 
АДРЕС………………………………………………………………………………… 
 
БУЛСТАТ…………………………………………………………………………….. 
 
МОЛ…………………………………………………………………………………… 
 
ПОЛУЧАТЕЛ…………………………………………………………………………. 
 
МОЛЯ ИЗДАЙТЕ ФАКТУРА ЗА  
 
НОЩУВКА НА …,….,….,…..,….06.2012 г  
 
 
ВНАСЯМ …дни по ……лв. = …….ЛВ. 
 
ПРИ НАПУСКАНЕ НА ХОТЕЛА ДО 12-00 ЧАСА , ЩЕ ПОЛУЧА ЛИЧНАТА СИ КАРТА И 
ФАКТУРАТА 
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