ПРАКТИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ
Семинар за ЧСИ на тема
„Усложнения при принудителното изпълнение спрямо недвижими имоти”
(продължение от 2017 г.)
Модул 1: Усложнения от обективна страна, при правоприемство на физически
лица и от административноправен характер
18-19 май 2018 г.
Център за образование, наука и култура ProjectLab,
София, бул. „Мария Луиза“ № 58, ет. 3

І. ТАКСА УЧАСТИЕ
Таксата за участие в семинара за един участник е, както следва:
Такса за участие, която не включва организиран обяд – 160,00 лв.
Такса за участие с включен обяд – 175,00 лв.
Таксата включва:
• лекции, учебни пособия (папка, блокнот и химикалка), учебни материали (печатно
издание), удостоверение за участие в семинара;
• три кафе-паузи, зареждане с минерална вода в конферентната зала;
• обяд, организиран в Център за образование, наука и култура ProjectLab (кетъринг), в
случай че е избран вариант на такса с включен обяд.
Всички цени са с включен ДДС.
Оригиналните фактурите за извършените плащания на такса участие се получават по време на
регистрацията, преди началото на семинара.

Крайният срок за регистрация и заплащане на таксата чрез посочената по-долу сметка
е 16 май 2018 г. Извършените плащания са с приоритет пред заявените.
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Плащането на таксата става по банков път на следната банкова сметка:
СИБАНК
IBAN:BG96BUIB98881048058500
BIC:BUIBBGSF
Фондация „Европейско училище по принудително изпълнение”

ІІ. РЕГИСТРАЦИЯ ЗА СЕМИНАРА
Регистрацията за участие в семинара е възможна до 16 май 2018 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: +359889015386
Въпроси към лекторите на семинара се приемат писмено в срок до 15 май 2018 г. на имейл
адрес: schoolofenforcement@gmail.com или petrov@ese-bg.eu

ІІІ. ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ХОТЕЛСКО НАСТАНЯВАНЕ
За улеснение на участниците в семинара, които желаят хотелско настаняване, предлагаме
подбор на хотели, които биха могли да ползват. Хотелите се намират в максимална близост до
мястото на провеждане на обученията, или се отличават с много добра транспортна достъпност.
Хотелите са с категория минимум 3* звезди и са с много добри отзиви в различни онлайн
системи за резервации:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Хотел „Централ” http://central-hotel.com/
Хотел „София хотел Балкан” http://www.sofiabalkan.net/
Хотел „Бест Уестърн Плюс Бристол Хотел” http://www.bristolhotel.bg/
Хотел „Адриа” http://hotel-adria.eu/
Хотел „Арис” http://www.hotel-aris.com/
Хотел „Арте” http://www.artehotelbg.com/bg/index/
Хотел „Рамада” https://www.wyndhamhotels.com/hotels/sofia-bulgaria?brand_id=RA
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По отношение на хотел „Арис” и хотел „Арте”, участниците в семинара ползват, договорени от
ЕУПИ преференциални цени за стаи, както следва:
единично настаняване - 50 евро и
двойно настаняване – 60 евро
Преференциалните цени, предоставени от хотел „Рамада” за участници в семинара са:
- бизнес стая (реновирана) – 66 евро – единично настаняване и 77 евро – двойно настаняване
- апартамент – 101 евро – единично настаняване, 112 евро – двойно настаняване.
Цените на стаите са с включшна закуска.

IV. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
Център за образование, наука и култура ProjectLab се намира на бул. „Мария Луиза” № 58.

Точен адрес и локация на Център за образование, наука и култура може да намерите на следния
интернет линк:
http://projectlab.bg/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8/

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