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

 

1 

 

 

 
 

 

ПРАКТИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ 
 

Уебинар на тема 

"10-годишната давност по чл. 112 ЗЗД и отражението й върху 

изпълнителния процес" 
 

19 февруари 2021 г. 

Платформа ZOOM 
 

 

І. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ 
 

Семинарът е предназначен за ЧСИ, техни помощници и служители.  

Уебинарът ще се проведе под формата на презентация от лектора, засягаща и предварително 

зададените въпроси от участниците, последвана от дискусия. 

Лектор: г-н Алекандър Кацарски, преподавател в Юридическия факултет на СУ „Св. Климент 

Охридски“, адвокат, зам.-председател на Арбитражния съд при БТПП 

Дата и време: 19.02.2021 г. (петък) от 14:00 до 15:30 часа 

 
ІІ. ТАКСА УЧАСТИЕ  
 

Таксата за участие в семинара за един участник е 30,00 лв. без ДДС. 
 
 
Фактури за извършените плащания на такса участие ще бъдат изпратени по електронна поща.  
 
Крайният срок за регистрация и заплащане на таксата е  15.02.2021 г.   
 
Плащането на таксата става по банков път на следната банкова сметка: 
„ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА“ АД 
IBAN: BG11UBBS88881000918561 
BIC: UBBSBGSF  
Фондация „Европейско училище по принудително изпълнение”  
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ВНИМАНИЕ: старите IBAN: BG96BUIB98881048058500 и BIC: BUIBBGSF не са валидни поради 
вливането на СИБАНК ЕАД в ОББ АД 

 
 
ІІІ. РЕГИСТРАЦИЯ ЗА УЕБИНАРА 

 
Регистрацията  за участие в уебинара е възможна до 15 февруари 2021 г. включително, като се 
попълва онлайн на следния електронен адрес:  https://ese-bg.eu/bg/zaiavka_obuchenie  
 
Допълнителна информация по всички въпроси, свързани с организацията на уебинара, може да 
получите на електронен адрес: schoolofenforcement@gmail.com. 
 
Предварителни въпроси и казуси за обсъждане на уебинара могат да се задават в срок до 15 
февруари 2021 г. включително, на имейл адрес: schoolofenforcement@gmail.com . 
 
Необходимата техническа информация за участие в уебинара, както и предварителни въпроси 
за обсъждане ще бъдат изпратени на регистрираните участници по електронна поща на 16 
февруари 2021 г. 
 
 
 

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