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ПРАКТИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ 
за семинар за практикуващи юристи на тема „Измененията в ГПК от м. 

октомври 2017 в контекста на изпълнителното производство”,               
28 ноември 2017, гр. София, хотел „Рамада” 

 
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  - 325,00 лв. 
Такса за участие с настаняване в самостоятелна стая -  370,00 лв. 
 
Таксата включва:  

 лекции, учебни материали, сертификат за участие в семинара 

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

 обяд (блок маса) на 28.11.2017 г. (вторник) 
 
Всички цени са с включен ДДС. 
 
Крайният срок за регистрация и заплащане на таксата чрез посочената сметка е  
23 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 23 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 могат да се отправят до 23 ноември 2017 г. на адрес petrov@ese-bg.eu  

mailto:petrov@ese-bg.eu
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ІІІ. ХОТЕЛСКО НАСТАНЯВАНЕ 

 

 
 

Хотел “Рамада София„ е най-големият градски хотел на Балканския полуостров, който е 
специализиран в областта на конгресния, корпоративния и групов туризъм. Хотелът предлага 
богато разнообразие от услуги - както за индивидуални гости, така и за групи. Хотелът е 
разположен срещу Централна гара “София„, съвсем близо до центъра на столицата и на 15 км до 
летището.  
Хотелът предлага 24 часа рум-сервиз, химическо чистене и гладене, интернет достъп, офис 
техника, факс и секретарски услуги, медицинско обслужване, закрит гараж, 24-часова 
електронна и физическа охрана. 
 
Участниците в семинара, заявили хотелско настаняване, предвидено за 27.11.2017 г., ползват 
преференциални цени, които са включени в таксата за участие.  
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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.  
 
Ползването на хотелско настаняване включва богата закуска на блок маса, безплатен 
безжичен интернет на лоби и конферентен етаж, както и безплатно използване на фитнес 
център и плувен басейн в луксозния комплекс на хотела Виктория СПА. За всички участници в 
семинара, заявили настаняване, хотелът осигурява безплатен паркинг.  
 
За останалите участници в семинара хотел „Рамада” осигурява паркинг на цена от 8,00 лв. за 
12-часов престой на автомобила. Алтернативно, хотел ”Рамада” се намира в „зелена зона”, 
където паркирането в неработни дни е безплатно. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


