
УВАЖАЕМИ УЧАСТНИЦИ В КОНФЕРЕНЦИЯТА 

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ  

ОТНОСНО  

НАСТАНЯВАНЕ, БАНКИРАНЕ И ФАКТУРИРАНЕ 

 

09.09.2022 e крайният срок за банков превод на дължими суми за нощувки и за 

гала вечеря. 

 

1.) Колегите, които получиха потвърждение за настаняване в базата на РЦ Цигов 

чарк на МУ Пловдив трябва да приведат дължимите суми най-късно до 9-ти 

септември 2022 г., съгласно приложената таблица по-долу на следната банкова сметка: 

Титуляр на с/ка: Людмил Пейчев Пейчев 
Банка: УниКредит Булбанк 

IBAN: BG34UNCR70001524906582 

BIC UNCRBGSF 

Основание: конференция Цигов чарк – НОЩУВКИ И ВЕЧЕРЯ 

 

Нощувка в Рехабилитационен 

център Цигов чарк 

Единично настаняване  Двойно настаняване 

на човек 

За служители на МУ – Пловдив 25 лв. 20 лв. 

За външни лица 42  лв. 30лв. 

Закуска (може да бъде заявена 

допълнително на място) 

7 лв. 7 лв. 

Гала вечеря 30 лв 

 

Напр.:  

- За външни лица, ДВОЙНО НАСТАНЯВАНЕ – настаняване в стая с друг колега, 

дължимата сума за две нощувки на човек е 60 лв. Към тази сума трябва да се добави 30 

лв за гала вечерята или трябва да се приведат общо  90 лв.  

- За външни лица, ЕДИНИЧНО НАСТАНЯВАНЕ – настаняване на един човек в 

самостоятелна стая дължимата сума за две нощувки плюс гала вечеря общо е 114 лв. 

 

Желаещите да получат фактура за нощувките в РЦ Цигов чарк трябва да изпратят 

необходимите данни до 09.09.2022 на е-мейл: conference.cigov.chark22@gmail.com. 

 

2.) Колеги, настанени в хотел Етерно (☎ 0887-720-722) или в хотел Парадайз (☎ 

0884-322-007), трябва лично да се свържат със съответната рецепция и да заплатят на 

хотела своите нощувки. Тези колеги имат задължението да приведат само 30 лв на 

човек за гала вечерята на 1-ви октомври на упоменатата банкова сметка: 

Титуляр на с/ка: Людмил Пейчев Пейчев 
Банка: УниКредит Булбанк 

IBAN: BG34UNCR70001524906582 

mailto:conference.cigov.chark22@gmail.com


BIC UNCRBGSF 

Основание: конференция Цигов чарк – ВЕЧЕРЯ 

 

Фактура за нощувките в хотел Етерно или в хотел Парадайз се получава от съответната 

рецепция. Колегите трябва да уредят сами този въпрос! 

 

С пожелание за много усмивки и релаксиращо лято без маски! 

Проф. д-р Людмил Пейчев, дм, мзм 

Пловдив, 10.07.2022 г. 


