Цена за участие в семинара:

318.00 лв.

Цената включва:
лекции, консултации, учебни пособия,
учебни материали в електронен вид, кафе-паузи,
удостоверение за участие в семинар и
книжката “Малка книжка за децата и за детското в нас”

Доплащания за:
Обяд на 11 април 2019 г.
Една нощувка в двойна стая в хотел “Централ” ****
Една нощувка в самостоятелна стая в хотел “Централ” ****

Цена:
18.00 лв.
66.00 лв.
108.00 лв.

Всички цени са с включен ДДС.
В цената на нощувката е включена закуска,
ползване на джакузи, сауна и парна баня, безжичен Интернет.

Вие можете да заявите Вашето участие
като изпратите попълнения талон-заявка на адрес:

София 1000, пл. “Македония” 1, ет. 7
e-mail: reshenie@trudipravo.bg
НКЦ “Решение” ООД
Заявката можете да попълните и на страницата ни в
Интернет на адрес: www.trudipravo.bg.
Плащането може да извършите в брой –
на горепосочения адрес или на нашите представители в страната,
както и чрез банков превод до:

ТБ “ОББ” АД
Разплащателна сметка: BG23UBBS84231010683713
BIC: UBBSBGSF
НКЦ “Решение” ООД
Крайният срок за заплащане на таксата за участие и
получаване на талона-заявка при нас е 5 април 2019 г.
Допълнителна информация по всички въпроси,
свързани с обучението, можете да получите на:

Телефони: 02/981-13-76, 02/986-27-17 и 088/845-19-64
Интернет: www.trudipravo.bg

Уважаеми госпожи и господа,

НКЦ “Решение” ООД
и ИК “Труд и право”
Ви канят за участие в

традиционния национален учебен семинар

ПРАКТИЧЕСКИ ВЪПРОСИ НА
ГРАЖДАНСКИЯ ПРОЦЕС
ПРОБЛЕМИ НА ПРАВОПРИЛАГАНЕТО.
НОВА ТЪЛКУВАТЕЛНА ДЕЙНОСТ НА
ВЪРХОВНИЯ КАСАЦИОНЕН СЪД
10 – 12 април 2019 г.
София, пл. „Македония” № 1, ет. 2, КНСБ,
Конферентна зала „Европа”
Лектори

ВАЛЯ ГИГОВА,
Адвокат, член на Висшия адвокатски съвет
СТЕФАН КЮРКЧИЕВ,
Съдия Софийски градски съд
ЕМАНУЕЛА БАЛЕВСКА,
Съдия във Върховния касационен съд
БОРИСЛАВ БЕЛАЗЕЛКОВ,
Съдия във Върховния касационен съд

Учебна програма

3. Конститутивни искове.
4. Съединяване на искове - насрещен иск, инцидентен установителен иск.
5. Нова съдебна практика.

10 април 2019 г. (сряда)
13.00 - 13.30 ч.

Регистрация на участниците в семинара

13.30 - 13.40 ч.

Откриване на семинара

13.40 - 17.00 ч.

Тема № 1
Зщитата на длъжника в заповедното производство. Възражения на длъжника. Обжалване на разпореждането за незабавно изпълнение. Спиране на
изпълнението.
Иск за съществуване на вземането. Усложнения в производството по чл.422 ГПК. Възражения пред въззивния съд.
Неравноправните клаузи в потребителските договори основания за отказ за издаване на заповед за изпълнение,
основание за обжалване на разпореждането или основание
за спиране на изпълнението. Актуална съдебна практика.
4 учебни часа
1 учебен час
ВАЛЯ ГИГОВА

Лекция
Дискусия
Лектор
15.00 - 15.30 ч.

Кафе-пауза
11 април 2019 г. (четвъртък)

09.00 - 12.30 ч.

Лекция
Дискусия
Лектор

Тема № 2
Доказването в гражданския процес.
Доказателствена тежест. Допускане и недопускане на доказателства. Срок за събиране на доказателства. Съдебна
практика по допускането на съдебни експертизи. Приложно поле на електронния документ, като доказателство в
граждански процес.
4 учебни часа
1 учебен час
СТЕФАН КЮРКЧИЕВ

10.30 - 11.00 ч.
12.30 - 13.30 ч.

Кафе-пауза
Обяд в ресторант “Егур-Егур”

13.30 - 17.00 ч.

Тема № 3
Форми на съдебна искова защита:
1. Установителни искове - положителен и отрицателен установителен иск.
2. Осъдителни искове.

Лекция
Дискусия
Лектор

4 учебни часа
1 учебен час
ЕМАНУЕЛА БАЛЕВСКА

15.00 - 15.30 ч.

Кафе-пауза
12 април 2019 г. (петък)

09.00 - 12.30 ч.

Тема № 4

Лекция
Дискусия
Лектор

Обжалване на решенията и определенията по ГПК.
- Порочни процесуални действия на страните и съда;
- Подлежащи на инстанционен контрол решения и определения;
- Обжалване с въззивна и с частна жалба;
- Производство по жалбата, правомощия на втората инстанция;
- Решения и определения, подлежащи на касационно обжалване;
- Касационно производство, правомощия на касационната
инстанция.
4 учебни часа
1 учебен час
БОРИСЛАВ БЕЛАЗЕЛКОВ

10.30 - 11.00 ч.

Кафе-пауза

12.30 ч. 		 Закриване на семинара

Хотел “Централ” 4* е изцяло нов четиризвезден хотел в центъра на София (бул. Христо Ботев № 52), разположен в непосредствена близост до конферентната зала.
Хотелът разполага с: бизнес център, ресторант, лоби-бар,
СПА център (джакузи, сауна, парна баня, масажен център), закрит паркинг, безжичен Интернет.
Във всяка стая има: телевизор с плосък екран, климатик, мини-бар, безплатен безжичен Интернет, телефон, сешоар и сейф.
Страница в Интернет: www.central-hotel.com

