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ПРАКТИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ 

за семинар на тема „Права, задължения, правомощия и 
отговорности на помощник-частните съдебни изпълнители”, 

06 и 07 октомври 2017 г. , гр. София, Парк-хотел „Москва” 
 

 
І. ТАКСА УЧАСТИЕ  
Таксата за участие в семинара за един участник е, както следва: 

 

Такса за участие, която не включва настаняване в хотела – 320,00 лв. 

Такса за участие с настаняване в самостоятелна стая – 400,00 лв. 

 
Таксата включва:  

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

• четири кафе-паузи, зареждане с вода в конферентната зала и два обяда на 06 и 07 
октомври в ресторанта на хотела 

• нощувка в самостоятелна стая, в случай че от страна на съответният участник бъде 
заявено ползване на хотелско настаняване 

 
Таксите за участие са с включен ДДС. 
 
Крайният срок за регистрация и заплащане на таксата чрез посочената сметка е  
01 октомври 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 могат да се получат на семинара. 
 

ІІ. РЕГИСТРАЦИЯ ЗА СЕМИНАРА 
Регистрацията  за участие в семинара е възможна до 01 октомври  2017 г. и се приема онлайн 
на следния електронен адрес  https://goo.gl/ERbUUR 
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Важно! В случай, че желаете да ползвате хотелско настаняване следва да укажете това изрично 
при попълване на заявката за участие. 
 
Допълнителна информация по всички въпроси, свързани със семинара, може да получите на 
електронен адрес: schoolofenforcement@gmail.com или на телефон: +359988223810 

 
ІІІ. ХОТЕЛСКО НАСТАНЯВАНЕ 

 

 
 

Парк-хотел „Москва” се намира в София, на ул. „Незабравка” № 25. GPS координати на хотела: 
N 42.6741459 E 23.3484383. Разположен е в непосредствена близост до идеалния център на 
столицата, но встрани от неговата суматоха, до най-красивата и озеленена част на град София – 
Борисовата градина. В близост до него се намира метростанция „Интерпред”. Хотелът предлага 
тихо и спокойно място, както за бизнес срещи и конферентни прояви, така и за престой и 
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пълноценна почивка сред тишината и чистия въздух на парка. Парк-хотел „Москва” предлага 
високоскоростен безплатен интернет, климатична система с индивидуално регулиране и мини-
бар с безплатна бутилка вода. 
 
Участниците в семинара, заявили хотелско настаняване, ползват преференциални цени, 
които са включени в таксата за участие с нощувка. 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.  
Настаняването на участниците е възможно след 14:00 часа. Екипът на ЕУПИ би могъл да 
съдейства на участниците за по-ранно настаняване. Напускането на стаите става най-късно до 
12:00 часа. Хотелът има възможност за съхранение на багажа на участниците, които ползват 
нощувки, с оглед на предвидения час за настаняване и напускане на стаите.  
За участниците, които ползват личен транспорт, хотелът предоставя платен паркинг с цена от 
6,00 лева за едно денонощие. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Европейско училище по принудително изпълнение. Всички права върху съдържанието запазени! 
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