Утвърдена от УС на ЕУПИ на 29 март 2018 г.

Учебна програма за обучение на ЧСИ и техни служители за 2018 г.
№

Тема

Брой

1. 1.

Семинар „Приложение на Общия регламент
за защита на личните данни (GDPR) от ЧСИ“

2+1

2. 2А.

Семинар „Актуални въпроси на
принудителното изпълнение върху
недвижими имоти“ (продължение от 2017).
Модул 1 „Усложнения от обективна
страна“ (включително усложнения от
административноправен характер)
Семинар „Актуални въпроси на
принудителното изпълнение върху
недвижими имоти“ (продължение от 2017)
Модул 2 „Усложнения от субективна
страна“ (включително поръчителство,
суброгация, цесия, преобразуване на
търговски дружества, наследяване и
прехвърляне на предприятие при ЕТ и др.)
Пилотен семинар „Кадастър“

1+

3. 2Б.

4. 3.

5. 4.

6. 5.

7. 6.

8. 7.

9. 8.
10. 9.

11. 10.

Време
14 април,
15 април +
12 май
18-20 май

Място на
провеждане
София, ЦОА
„Кръстю Цончев”

Аудитория

(в процес на
уточняване)

ЧСИ и
служители в
кантори
ЧСИ и юристи
от канторите

1+

м. юни
или през
есента

(в процес на
уточняване)

ЧСИ и юристи
от канторите

1+

м. майюни

София

Семинар „Европейско право. Актуални
въпроси, свързани с принудителното
изпълнение“
Пилотен семинар „Призоваване и връчване
на книжа. Нови положения в ГПК.“

1+

София

Пилотен семинар „Обслужване на клиенти.
Управление на стрес и конфликтни
ситуации“
Дисциплинарно производство по
ЗЧСИ.Практика на ВКС. Актове, мотивиране,
предмет и процес на доказване,
квалифициране, давност
Обучение на обучители (преподавателски и
презентационни умения)
Семинар „Съдебна практика по
приложение на измененията в ГПК от
октомври 2017г.“
Обучение по Закона за мерките против
изпирането на пари и задълженията на ЧСИ

1+

8-9 юни
или
15-16 юни
м. юни
или през
есента
м. юни
или през
есента
до м. юни
или през
есента

ЧСИ и
служители в
кантори
ЧСИ и юристи
от канторите

1+

септември

3+

октомвридекември

(в процес на
уточняване)
София, Пловдив,
Велико Търново

1

уточнява
се

(в процес на
уточняване)

1+

1

Пловдив

служители в
кантори

София

служители в
кантори

(в процес на
уточняване)

дисциплинар
на комисия,
служители на
КЧСИ
ЧСИобучители
ЧСИ и юристи
от канторите
ЧСИ и
служители в
кантори

