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ПРАКТИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ 
за семинар на тема „Усложнения при принудителното изпълнение 

спрямо недвижими имоти”, 29 – 30 септември 2017, гр. София, Новотел 
София 

 
І. ТАКСА УЧАСТИЕ  
Таксата за участие в семинара за един участник е, както следва: 
 
Такса за участие, която не включва настаняване в хотела – 260,00 лв. 
Такса за участие с настаняване в двойна стая – 340,00 лв. 
Такса за участие с настаняване в самостоятелна стая – 390,00 лв. 
 
Таксата включва:  

• лекции, учебни материали, презентации на лекторите, сертификат за участие в семинара 

• две кафе-паузи, зареждане с вода в конферентната зала и обяд на 30 септември в 
ресторанта на хотела 

• нощувка в самостоятелна, респ. двойна стая, в случай че от страна на съответният участник 
бъде заявено желание за ползване на хотелско настаняване 

 
Таксите за участие са с включен ДДС. 
 
Крайният срок за регистрация и заплащане на таксата чрез посочената сметка е  
25 септември 2017 г. Извършените плащания са с приоритет пред заявените. 
 
СИБАНК 
IBAN:BG96BUIB98881048058500 
BIC:BUIBBGSF 
Фондация „Европейско училище по принудително изпълнение”  
 
Фактурите за извършени плащания на такса участие се получат на семинара. 
 

ІІ. РЕГИСТРАЦИЯ ЗА СЕМИНАРА 
Регистрацията  за участие в семинара е възможна до 25 септември  2017 г. и се приема онлайн 
на следния електронен адрес https://goo.gl/ERbUUR 
Важно! В случай, че желаете да ползвате хотелско настаняване следва да укажете това изрично 
при попълване на заявката за участие, като посочите дали предпочитате ползване на 
самостоятелна стая или настаняване в двойна стая. В заявката е предвидена възможност да 
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посочите име на колега с когото желаете да ползвате двойна стая, в случай че сте избрали такъв 
вариант за настаняване.  
 
Допълнителна информация по всички въпроси, свързани с организацията на семинара, може да 
получите на електронен адрес: schoolofenforcement@gmail.com или на телефон: +359988223810  

 
ІІІ. ХОТЕЛСКО НАСТАНЯВАНЕ 

 

 
 

Хотел Новотел София се намира на бул. Цариградско шосе № 115. Хотелът е идеално 
разположен в една от най-комуникативните и посещавани части на града. В непосредствена 
близост е до един от най-големите търговски центрове в София – The Mall. Хотелът се намира в 
близост до центъра на столицата.  Хотел Новотел София осигурява възможно най-комфортен 
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престой на гостите си, разполага с безплатен WiFi във всички стаи. Дизайнът на хотела е 
съобразен с най-високите изисквания за удобство и комфорт. Хотелът разполага с фитнес, който 
е безплатен за участниците в семинара, ползващи нощувка в хотела. Повeче информация за 
хотела може да получите като посетите сайта на Новотел София на следния електронен адрес 
http://www.novotel.com/gb/hotel-8468-novotel-sofia/index.shtml  
 
Участниците в семинара, заявили хотелско настаняване ползват преференциални цени, които 
са включени в таксата за участие. В случай, че желаете да ползвате нощувка следва изрично 
да посочите това при попълване на заявката за участие. Хотелът не гарантира предварително 
резервиране на стаи без да е извършено плащане, поради което екипът на ЕУПИ ще резервира 
стаи след заплащането на съответната такса от страна на участниците. ЕУПИ ще предлага такса 
за участие с включено хотелско настаняване до изчерпване на свободните стаи в хотела.  
 
За всички участници в семинара Новотел София осигурява безплатен паркинг до изчерпване на 
свободните парко места. 
 

 
Специални предложения избрани за Вас 

 

 

 
Търсите нещо специално в петък вечер? Тогава не пропускайте петъка на 29 септември 2017 
г. Европейската нощ на учените е мега събитие, което всяка година се провежда едновременно в 
около 300 града в цяла Европа и по света. 
Европейска нощ на учените: опознайте науката, докато се забавлявате 
Ако можехте да се превърнете в герой за ден… или нощ, кой бихте избрали да бъдете? Учен, 
който ще даде на света лекарство срещу неизлечима болест; изследовател, който ще се справи с 
глобалното затопляне; гениален ум, който ще разреши проблемите със световния глад или 
мечтател, който ще направи живота в Космоса възможен не само за астронавтите…? 

mailto:schoolofenforcement@gmail.com
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Европейска нощ на учените 2017 ви кани да се запознаете с герои на науката, с  учени, чиито 
невероятна работа и постижения могат да променят живота ни завинаги. Станете учен за ден… 
или нощ. Научете нещо ценно, докато се забавлявате! Открийте с какво всъщност се занимават 
изследователите и как това влияе на нашия живот.  
Програма 
Събитията, част от програмата на Европейска нощ на учените 2017, ще се проведат 
едновременно на 29 септември, петък, в над 250 града в Европа и по света. В инициативата ще 
се включат и 11 български града, което е повече от всякога преди. 
Българската програма е обединена от проекта „FRESH“, чийто основна цел е подобряване на 
общественото разбиране за науката и по-голяма ангажираност на научния свят към проблемите 
на обществото. 
Не пропускайте Европейска нощ на учените 2017! Усетете какво е да си герой, преоткрийте 
науката и значението й за обществото. Повече за програмата може да откриете на следния 
електронен адрес https://nauka.bg/night/ 
Проектът 
Проектът „FRESH“ за Европейска нощ на учените се финансира от Европейската комисия по 
дейностите Мария Склодовска-Кюри на програма „Хоризонт 2020“.  

 
Народен театър Иван Вазов – голяма сцена  
С ЛЮБОВТА ШЕГА НЕ БИВА 
Автор: Алфред Дьо Мюсе 
Постановка: Мариус Куркински  
Сценография и костюми: Никола Тороманов  
Музикално оформление: Мариус Куркински  
Участват: Ана Пападопулу, Владимир Карамазов, Валери Йорданов, Александра 
Василева, Захари Бахаров, Юлиан Вергов, Йосиф Шамли, Рени Врангова 
Повече информация за постановката може да получите на следния електронен адрес 
http://new.nationaltheatre.bg/bg/repertoire/item/120 
Работно време на касата на театъра: понеделник - петък : 9.30 - 19.30 ч. събота и неделя : 11.30 - 
19.30 ч. вторник - неделя: 14.00 - 20.00 ч. тел.: 02 / 811 92 27, 811 92 59  
Адрес: северно крило, откъм ул. "Славянска", срещу Министерство на отбраната южно крило, в 
дясно от главния вход на театъра, откъм ул. "Иван Вазов" 
За билети онлайн следвайте следния линк http://www.theater.bg/ 
 

Театър 199 
ВЕЧНИЯТ АКТ 
Автор: А. П. Чехов 
Авторски спектакъл на: Съни Сънински 
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http://theatre.art.bg/%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0-%D0%B2%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0__148
http://theatre.art.bg/%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B8-%D0%B1%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2__300
http://theatre.art.bg/%D1%8E%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%BD-%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2__324
http://theatre.art.bg/%D0%B9%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84-%D1%88%D0%B0%D0%BC%D0%BB%D0%B8__304
http://theatre.art.bg/%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0__319
http://new.nationaltheatre.bg/bg/repertoire/item/120
http://www.theater.bg/
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Участват: Мария Сапунджиева, Съни Сънински и Георги Спасов 
Сценография: Вечеслав Парапанов  
Костюми: Вечеслав Парапанов 
Повече информация за постановката може да получите на следния електронен адрес 
http://www.theatre199.org/index.php?p=title&name=%C2%C5%D7%C5%D0%C5%CD+%C0%CA%D2  
Работно време на касата на театъра: всеки ден 9:30 - 19:30 ч., тел: (02) 987 85 33  
Адрес: ул. Славянска 8, София 1000 
За допълнителна информация, резервации и доставка: (02) 987 85 33, 0885 199 199 или на адрес 
tickets@theatre199.org  

 

 
Билети онлайн и в разпространителската мрежа на EVENTIM.BG.  
 

Театър Българска армия – сцена клуб 
ЖАН И БЕАТРИС  
Автор: Карол Фрешет 
Превод: Светлана Панчева  
Постановка: Бойко Илиев  
Сценография и костюми: Нина Пашова  
Сценичен бой: Камен Иванов  
Участват: Елена Петрова, Иван Радоев 
Повече информация за постановката може да получите на следния електронен адрес 
http://www.tba.art.bg/%D0%B6%D0%B0%D0%BD-%D0%B8-
%D0%B1%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%81___3850 
Работно време на касата на театъра: 11 - 19:10, събота и неделя: 11:00 - 19:10, телефон: 987 23 03  
Адрес: София 1000, ул. Раковски 98. 
Билети онлайн може да закупите като последвате следния линк 
http://tickets.tba.bg/Account/Login.aspx?ReturnUrl=%2f 
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