Подготвителен курс за изпит
за помощник – частни съдебни изпълнители
7-9 октомври 2022 г., гр. София
28-30 октомври 2022 г., гр. Пловдив
ПРАКТИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ
І. ТАКСА УЧАСТИЕ
Таксата за участие в курса за един участник е 420 лева.

Таксата включва:
• лекции, учебни материали, презентации на лекторите, сертификат за участие в курса.
• четири кафе-паузи, зареждане с вода в конферентната зала и два обяда на втория и
третия ден в ресторанта на съответния конферентен център.
Таксата за участие е с включен ДДС.
Крайният срок за регистрация и заплащане на таксата на посочената по-долу сметка е 30
септември 2022 г. за първия курс (в София) и 21 октомври 2022 г. за втория курс (в Пловдив).
„ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА“ АД
IBAN: BG11UBBS88881000918561
BIC: UBBSBGSF
Фондация „Европейско училище по принудително изпълнение”
Фактурите за извършени плащания на такса участие могат да се получат по време на курса.

ІІ. РЕГИСТРАЦИЯ ЗА КУРСА
Регистрацията за участие в курса е възможна до 30 септември 2022 г. за първия курс (в София) и
до 21 октомври 2022 г. за втория курс (в Пловдив) и се извършва онлайн на следния електронен
адрес https://ese-bg.eu/bg/zaiavka_obuchenie

Допълнителна информация по всички въпроси, свързани с курса, може да получите на
електронен адрес: schoolofenforcement@gmail.com

ІІІ. МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ
Курсът ще се проведе в присъствена форма, на следните места:
7-9 октомври 2022 г. в София, конферентен център „Проджект Лаб“
Уебсайт: https://projectlab.bg
Адрес: София 1202, бул. „Мария Луиза“ № 58
28-30 октомври 2022 г. в Пловдив, хотел „Империал“
Уебсайт: https://hotelimperial.bg
Адрес: Пловдив 4017, ул. „Лев Толстой“ № 6
ВАЖНО: В случай на въвеждане на ограничения за присъственото провеждане на събития и
мероприятия, курсът ще се проведе онлайн през платформата ZOOM. В този случай таксата участие
ще бъде намалена.

ІV. ХОТЕЛСКО НАСТАНЯВАНЕ
Участниците са свободни да организират настаняването си за времетраенето на курса.
Хотел „Империал“ предоставя преференциални цени за участниците в курса:
Тип стая
Преференциална цена
Цена рецепция
Единична стая Стандарт
98.00 лв.
148.00 лв.
Двойна стая Стандарт
128.00 лв.
168.00 лв.
Единична стая Премиум
128.00 лв.
188.00 лв.
Двойна стая Премиум
158.00 лв.
208.00 лв.
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