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ПРАКТИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ 

за семинар за ЧСИ на тема „Измененията в ГПК от м. октомври 2017 в 
контекста на изпълнителното производство”, 23 ноември 2017 г.,           

гр. София, „Витоша парк хотел”, зала „Витоша” 

 
І. ТАКСА УЧАСТИЕ  
Таксата за участие в семинара за един участник е, както следва: 
 
Такса за участие, която не включва настаняване в хотела – 240,00 лв. 
Такса за участие с настаняване в двойна стая – 295,00 лв. 
Такса за участие с настаняване в самостоятелна стая – 330,00 лв. 
 
Таксата включва:  

• лекции, учебни материали, сертификат за участие в семинара 

• две кафе-паузи, зареждане с вода в конферентната зала 

• бизнес обяд 

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

 
Всички цени са с включен ДДС. 
 
Крайният срок за регистрация и заплащане на таксата чрез посочената сметка е  
20 ноември 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 20 ноември  2017 г. и се приема онлайн 
през сайта на ЕУПИ на електронен адрес:  https://goo.gl/ERbUUR 
 

mailto:schoolofenforcement@gmail.com


 
 

            Фондация „Европейско училище по принудително изпълнение”                                                                                                                                     
София 1000, ул. „Пиротска” № 7, ет. 4, e-mail: schoolofenforcement@gmail.com, www.ese-bg.eu 

 

2 

Допълнителна информация по всички въпроси, свързани с организацията на семинара, може да 
получите на електронен адрес: petrov@ese-bg.eu  или на телефон: +359988223810 
 
Въпроси към лекторите на семинара се приемат писмено в срок до 20 ноември 2017 г. на 
горепосочения имейл адрес: petrov@ese-bg.eu  

 
ІІІ. ХОТЕЛСКО НАСТАНЯВАНЕ 

 

 

 
 

„Витоша парк хотел” се намира в тих квартал близо до парк и предлага лесен достъп до центъра 
на София и летището. Метростанция „Г.М. Димитров” е на 10 минути пеша. 
Хотелът разполага с конферентен център, 2 ресторанта, лоби бар, нощен бар с музика на живо и 
съвременен СПА и уелнес център. Плувният басейн и фитнес залата се ползват безплатно. 
Лоби барът сервира освежаващи напитки и коктейли. Основният ресторант предлага български, 
италиански и европейски ястия. Новият хотелски ресторант Пиамонте предлага приятна 
атмосфера и повече уединеност. На мецанина има малък бар с 20 места. Центърът на София и 
летището са на 5 минути с кола. Хотелът предлага възможност за паркиране на автомобили. 
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Участниците в семинара, заявили хотелско настаняване, предвидено за 22.11.2017 г. 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. 
Необходимо е също така да конкретизирате дали желаете самостоятелно настаняване или 
настаняване в двойна стая. 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.  
 

Местоположение:  гр. София 1700, Студенстки град, ул. „Росарио” № 1,  

GPS Координати: Ш: 42.6977082 Д: 23.321867500000053  

 

 

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