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 18 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

Уважаеми госпожи и господа,

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

традиционния национален учебен семинар

АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА
ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ПРОЦЕС
ПРАКТИКА НА ВЪРХОВНИЯ
КАСАЦИОНЕН СЪД

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:

17 – 19 април 2019 г.
София, пл. „Македония” № 1, ет. 2, КНСБ,
Конферентна зала „Европа”

ТБ “ОББ” АД
Разплащателна сметка: BG23UBBS84231010683713
BIC: UBBSBGSF
НКЦ “Решение” ООД

Лектори

Крайният срок за заплащане на таксата за участие и
получаване на талона-заявка при нас е 11 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

БОРИСЛАВ БЕЛАЗЕЛКОВ,
Съдия във Върховен касационен съд
ДИАНА МИТЕВА,
Съдия в Окръжен съд - Варна
МАРИАНА ОБРЕТЕНОВА,
Частен съдебен изпълнител
ВАЛЯ ГИГОВА,
Адвокат, член на Висшия адвокатски съвет

Учебна програма

та на вещта. Видове публична продан на движими
вещи. Стабилитет на продажбата. Изпълнение на
непарични притезания. Тълкувателна практика
на ВКС.

17 април 2019 г. (сряда)
13.00 - 13.30 ч.
13.30 - 13.40 ч.
13.40 - 17.00 ч.

Регистрация на участниците в семинара
Откриване на семинара
Тема № 1
Публичната продан като способ за изпълнение върху имуществото на длъжника и лицата дали реално
обезпечение за неговия дълг. Правното положение
на привидния кредитор и правните последици от
налагането на запор и възбрана върху имуществото на длъжника в Тълкувателно решение № 4/2019
по тълк. д. № 4/2017, ОСГТК на ВКС.

Лекция
Дискусия
Лектори

4 учебни часа
1 учебен час
БОРИСЛАВ БЕЛАЗЕЛКОВ

15.00 - 15.30 ч.

Кафе-пауза
18 април 2019 г. (четвъртък)

09.00 - 12.30 ч.

Лекция
Дискусия
Лектор
10.30 - 11.00 ч.
12.30 - 13.30 ч.
13.30 - 17.00 ч.

Тема № 2
Разноски по принудителното изпълнение.
Предявяване на претенции за разноски и доказване на разходите.
Възлагане на определените разноски на длъжника. Акт за
определяне на разноски. Възражения и обжалване. Лимити
на таксите.
Привилегии в разпределението. Разноски при приключени и
непроведени способи.
Претенции на длъжника за направени разноски при прекратено изпълнение.
4 учебни часа
1 учебен час
ДИАНА МИТЕВА
Кафе-пауза
Обяд в ресторант “Егур-Егур”
Тема № 3
Опис на движима и недвижима вещ, несеквестируемост, съразмерност - чл. 442а от Гражданския процесуален кодекс. Определяне и оспорване на цена-

Лекция
Дискусия
Лектор

4 учебни часа
1 учебен час
МАРИАНА ОБРЕТЕНОВА

15.00 - 15.30 ч.

Кафе-пауза
19 април 2019 г. (петък)

09.00 - 12.30 ч.

Тема № 4
Удовлетворяване на заложния кредитор с особен
залог по Закона за особените залози, Гражданския
процесуален кодекс, Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и в производството по несъстоятелност.

Лекция
Дискусия
Лектори

4 учебни часа
1 учебен час
ВАЛЯ ГИГОВА

10.30 - 11.00 ч.
12.30 ч.

Кафе-пауза
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

