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ПРАКТИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ 
за семинар на тема „Измененията в ГПК от м. октомври 2017 в 

контекста на изпълнителното производство“,  
24 – 25 ноември 2017, гр. Пловдив, хотел „Империал” 

 
І. ТАКСА УЧАСТИЕ  
Таксата за участие в семинара за един участник е, както следва: 
 
Такса за участие, която не включва настаняване в хотела – 280,00 лв. 
Такса за участие с настаняване в двойна стая – 345,00 лв. 
Такса за участие с настаняване в самостоятелна стая – 360,00 лв. 
 
Таксата включва:  

• лекции, учебни материали, сертификат за участие в семинара 

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

• вечеря на 24.11.2017 г. (петък): предястие, три салати, три основни ястия, десерт, хляб, 
минерална вода/безалкохолна напитка, 100 гр. ракия/водка, чаша вино бяло/червено 
(посочените варианти са за блок – маса) 

• обяд на 25.11.2017 г. (събота): три салати, три супи и/или предястия, три основни ястия, 
десерт, хляб, минерална вода/безалкохолна напитка (посочените варианти са за блок – 
маса) 

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

• диджей за вечерта на 24.11.2017 г. (петък) 

• ползване на безплатен паркинг 
 
Всички цени са с включен ДДС. 
 
Крайният срок за регистрация и заплащане на таксата чрез посочената сметка е  
22 ноември  2017 г. Извършените плащания са с приоритет пред заявените. 
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Фактурите за извършени плащания на такса участие се получат на семинара. 
 

ІІ. РЕГИСТРАЦИЯ ЗА СЕМИНАРА 
Регистрацията  за участие в семинара е възможна до 22 ноември  2017 г. и се приема онлайн на 
следния електронен адрес  https://goo.gl/ERbUUR 
 
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 могат да се отправят по електронна поща в срок до 22 
ноември 2017 г. на горепосочения адрес petrov@ese-bg.eu. 

 
ІІІ. ХОТЕЛСКО НАСТАНЯВАНЕ 

 

 
 
Хотел „Империал” е удобно разположен в централната част на град Пловдив, в близост до 
централната търговска улица и Международния панаир, Imperial Plovdiv Hotel&SPA е идеален 
избор както за бизнес гости, така и за туристи.  Хотелът е само на минути от културното сърце на 
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Пловдив - "Старият град" и повечето основни административни и търговски обекти. За удобство 
на гостите във всяка стая е осигурен безплатен високоскоростен интернет достъп. Повече от 30 
кабелни и сателитни канали са на Ваше разположение. 
The Whisky Library е най-изисканият уиски бар в Пловдив. Разположен на последния етаж на 
хотела, с прекрасна гледка към града и Родопите. The Whisky Library, с повече от 200 уискита, 
включително някои редки малцове и бутилки от лимитирани серии разполага с най-богатата 
селекция от шотландско уиски измежду хотелите в България. 
В хотела ще намерите фитнес и пълна гама от изключителни СПА процедури, масажи и терапии 
за тяло, сауни, парна баня и предразполагаща стая за релакс. Гостите на семинара ползват 
преференциална цена за СПА пакет - 15,00 лв на човек /неограничено ползване на сауна, 
парна баня, арома сауна, инфра-червена кабина, джакузи, кнайп пътека и релакс зона/. 
Повече информация за хотела може да получите като посетите сайта на хотел Империал на 
следния електронен адрес http://hotelimperial.bg/meetings-events/?lang=BG 
 
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. 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.  
За всички участници в семинара хотел Империал осигурява безплатен паркинг до изчерпване 
на свободните парко места. 

 
Специални предложения избрани за Вас 
Какво е добре да не пропуснете в Пловдив? Ако се разходите по главната търговска улица, 
която е и най-дългата пешеходна зона в Европа е добре да се отбиете до Античния стадион на 
Филипопул. Изграден в началото на втори век по време на управлението на император Адиан, 
той е запазен от времената на древен Рим до днес. През 1995 година античната постройка е 
обявена за национална културна ценност, а през 2013 година мястото e било реставрирано и 
оборудвано с кафе-бар и 3D киносалон. Ще видите обаче само северната част на величествения 
стадион, защото всичко останало се крие дълбоко по протежението на търговската улица. За 
повече информация посетете следния електронен адрес https://antichen-stadion-
plovdiv.bg/?p=26&l=1 
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Пловдивският античен театър датира още от първи век и е един от най-добре запазените 
антични театри в света. Построен е по времето на римския император  Траян и е разкрит при 
археологически разкопки от 1968 до 1979 г. от Археологически музей Пловдив. Театърът e 
единствената запазена антична театрална сграда по българските земи. Някога каменните му 
седалки са ставали свидетели на гладиаторски битки и борби с животни. На грандиозните 
представления, за които театъра става сцена, можели да се наслаждават едновременно цели 
3500 зрители. Ако искате да разгледате старинната постройка, можете да я откриете между 
Джамбаз тепе и Таксим тепе или да направите една виртуална разходка като последвате 
следния линк 
https://plovdivbg.info/objects/%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD-
%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%8A%D1%80/ 
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Посетете и Регионалния археологически музей в Пловдив. Той е една от най-старите културни 
институции в България. Официално открит през 1882 г., неговото развитие преминава през етапа 
на археологическо-нумизматичен кабинет до окончателното му обособяване като 
Археологически музей през 1920 година. Първоначално неговите фондове са съдържали 
нумизматична колекция от 1500 монети, етнографски и исторически документи, църковна утвар, 
старопечатни книги от ХVII – ХVIII в., 300 икони и картини на прочутите български художници 
Станислав Доспевски, Иван Лазаров, Цанко Лавренов, Николай Райнов, Златю Бояджиев и други. 
Музеят притежава една от най-богатите колекции произведения на изкуството и бита, свързани 
с историята на  град Пловдив и областта. Градът е наследник на един от най-големите и значими 
антични градове на Балканския полуостров - Филипопол. Музеят се намира на пл. Съединение 
№  1 е с работно време вторник-събота (включително) от 09.30 – 17.00 часа, почивни дни неделя 
и понеделник. Цената на билета е 5.00 лева, а срещу сумата от 10.00 лева бихте могли да 
изслушате и беседа за историята на експонатите в него. Повече информация на следния 
електронен адрес 
http://www.archaeologicalmuseumplovdiv.org/_m1730/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80
%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F 
 
Интересно е да посетите и Малката базилика - останките ѝ са открити случайно през 1988-1989 
г. при строителството на жилищен блок. Археоложката Мина Боспачиева, която я разкопава, я 
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нарича Малката базилика, тъй като в непосредствена близост се намират две други 
филипополски базилики, едната от които е смятана за митрополитската църква на града 
(Голямата базилика). През 1995 г. Получава статут на Паметник на културата от национално 
значение. През 1999 г. по проект "Красива България" мозайките в баптистерията са 
консервирани на място и покрити с пясък и тънка бетонна плоча, а мозайките от църквата са 
демонтирани и прибрани за съхранение. През 2010 г. започва цялостна консервация и 
реставрация на Малката базилика - на сградата, нейните мозайки и околностите й. Основната 
задача е археологическия обект да стане културно и историческо средище, което хвърля 
светлина върху миналото на Римски Филипопол и върху цивилизацията, която го е създала. 
Реставрацията отнема значителен период от време. През 2013 г. отделените части от мозайките 
са върнати в Малката базилика, а онези, които са оставени на място, са почистени и 
реставрирани. На обекта се изграждат защитно покритие, съвременни системи за климатизация 
и осветление, които гарантират поддържане и опазване на паметника в състояние, каквото 
статутът му изисква. Стъклен подиум покрива цветните мозайки на строената през V век 
базилика. Днес в малката базилика можете да се насладите на редица артефакти и прекрасна 
многоцветна мозайка. Последвайте линка на сайта Рим в Пловдив за да разберете повече за нея 
http://romanplovdiv.org/bg/small-basilica 
Можете да я намерите на бул. Мария Луиза, между блокове 22 и 23, а работното и време е от 
09.00 до 18.00 часа http://www.visitplovdiv.com/bg/node/515 
 

 

За да посетите късноантична перистилна сграда „Ейрене” ще трябва да отидете до подлез 
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Археологически, работното ѝ време е от 09.00 до18.00 часа. Тя е част от постоянната експозиция 
на Културен център-музей ТРАКАРТ. Открита е при строителни работи по изграждането на 
подлез Археологически през 1983 – 1984 г., археолозите се натъкнали на монументална сграда, 
впечатляваща със своите подове, покрити с многоцветни мозайки. Още в самото начало станало 
ясно, че това са руини на жилищен комплекс, чийто собственик не е бил случайна личност. От 
надписите по мозайките узнаваме името му - Дезидерий. Перистилната сграда заема цяла 
инсула - пространството между четири улици. Основните представителни помещения са развити 
около двора и се намират в източната част на комплекса. Стопанските помещения, с тухлени 
подове и открити в тях множество счупени керамични съдове, заемат югозападния ъгъл на 
инсулата. В по-късен период към основното приемно пространство в представителната част на 
жилището е пристроена апсида. Представителната зала на жилището помещенията са били 
покрити с многоцветни мозайки, с техника opus tesselatum. В средата на централното 
помещение прави впечатление прецизно наредената мозайка с майсторски изработен женски 
образ, под който се чете надпис: EIRHNH. Ейрене или Ирене е гръцката богиня на мира, дъщеря 
на Зевс и Темида. Бихте могли още сега да направите виртуална разходка и до нея 
https://www.google.com/maps/@42.145109,24.7516246,2a,69.7y,270.28h,69.58t/data=!3m7!1e1!3
m5!1szMe4HB9EQx4AAAQphdXpSw!2e0!3e2!7i13312!8i6656?hl=en  

 

Още информация за забележителностите в града, както и всякаква културна и туристическа 
информация свързана с Пловдив можете да намерите на адрес http://www.visitplovdiv.com/bg 
 

 
Използвана е информация и снимки от сайтовете цитирани в съдържанието 
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