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ПРАКТИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ 
 

Практически уебинар „Електронното връчване на съобщения в 
изпълнителния процес“ 

 
25 март 2022 г. (петък) от 10:00 до 13:00.“ 

Платформа ZOOM 
 

 

І. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ 
 

Уебинарът е предназначен за ЧСИ, техни помощници и служители. 

Целта на уебинара е да представи съвременните информационни технологии в 

правораздавателната дейност; взаимодействието между органите на съдебното изпълнение и 

органите на съдебната власт в системата на електронното правосъдие;  промените в правната 

уредба на връчването на съобщения и съдебни книжа чрез електронни комуникационни 

средства, както и някои технологични аспекти на електронното подписване, изпращане и 

получаване на документи и прикачени файлове. 

Темата ще бъде представена в практически план, с разглеждането на конкретни въпроси и 

казуси, поставени от участниците. 

Уебинарът ще се проведе под формата на презентации от лекторите, засягащи и предварително 

зададените въпроси от участниците, последвани от дискусия. 

Лектор: г-н Стефан Кюркчиев, Зам.-председател на Софийски градски съд и г-н Георги Радков, 

системен администратор 

Дата и време: 25.03.2022 г. (петък) от 10:00 до 13:00 часа 

 
ІІ. ТАКСА УЧАСТИЕ  
 

Таксата за участие в семинара за един участник е 36,00 лв. с включен ДДС. 
 
 
Фактури за извършените плащания на такса участие ще бъдат изпратени по електронна поща.  
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Крайният срок за регистрация и заплащане на таксата е  23.03.2022 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”  
 
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 23 март 2022 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 23 
март 2022 г. включително, на имейл адрес: schoolofenforcement@gmail.com . 
 
Необходимата техническа информация за участие в уебинара, както и постъпилите 
предварителни въпроси за обсъждане ще бъдат изпратени на регистрираните участници по 
електронна поща на 24 март 2022 г. 
 
 
 

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