
Уважаеми госпожи и господа,

НКЦ “Решение” ООД  
и ИК “Труд и право”
В и  к а н я т  н а
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Цената включва:  
лекции, консултации, учебни пособия,  

учебни материали в електронен вид, кафе-паузи,  
удостоверение за участие в семинар и  

книжката “Иван Вазов – Патриархът”.

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

Страница на хотел “Централ” **** в Интернет: www.central-hotel.com

Цена за участие в семинара:

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

Доплащания за: Ц е н а :

Два обяда 36.00 лв.

Една нощувка в двойна стая в хотел “Централ” **** 66.00 лв.

Една нощувка в самостоятелна стая в хотел “Централ” **** 108.00 лв.

НОВО!  
Съдържанието на семинара ще бъде качено на специална on-
line платформа. Вие можете да закупите достъп до видеозаписа на 

семинара. Цена за покупка на видеозаписа - 288.00 лв. с ДДС.

Заявете Вашето участие в семинара или купете видеозапис със съ-
държанието му на страницата ни в Интернет: www.trudipravo.bg.

Плащането може да извършите в брой 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 10 ноември 2020 г.

Допълнителна информация по всички въпроси,  
свързани с обучението, можете да получите на: 

гражДаНСКи ПрОЦеСуалеН КОДеКС
• Законодателни промени 

• Практически въпроси 
• Тълкувателна практика на ВКС

Традиционния национален учебен семинар

СТеФаН КЮрКЧиеВ, 
Съдия Софийски градски съд

ВалЯ гигОВа, 
Адвокат, член на Висшия адвокатски съвет

БОриСлаВ БелаЗелКОВ, 
Съдия във Върховния касационен съд

МариаНа ОБреТеНОВа, 
Частен съдебен изпълнител

336.00 лв.

12 - 13 ноември 2020 г. 
София, пл. “Македония” № 1, ет. 2, КНСБ 

Конферентна зала “Европа”

лектори:

ИзбеРеТе: 
• Участие в семинара 

• Достъп до видеозапис на семинара



У ч е б н а  п р о г р а м а

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 цен-
тър (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

 12 ноември 2020 г. (четвъртък)

08.30 –09.00 ч. регистрация на участниците в семинара

09.00 –09.10 ч.  Откриване на семинара

09.10 –12.30 ч. Тема № 1

 Промените в първоинстационното исково производство 
след последните изменения на ГПК. Изменения на прин-
ципа за служебно начало в ГПК и неговото практическо 
значение за общия исков процес и за някои особени искови 
производства. Промени в правилата за местната под-
съдност - практически проблеми и разрешения в съдеб-
ната практика. Призоваване и връчване по електронен 
път. Възможности за събиране на доказателства чрез 
видеоконферентна връзка. Изисквания по чл. 100а от 
ГПК за съдържание на процесуалните действия.

Лекция  4 учебни часа

Дискусия  1 учебен час

Лектори  СТефаН КюРКчИеВ

10.30 –11.00 ч. Кафе-пауза

12.30 –13.30 ч. Обяд

13.30 –17.00 ч. Тема № 2

 Защита на длъжника, включително като потре-
бител, в заповедното производство:

 - Предявяване на вземането, съдържание и приложения 
към заявлението и заповедта за изпълнение.

 - Общи предпоставки за издаване на заповедта за изпъл-
нение.

 - Връчване чрез залепване на уведомление.

 - Възражение и възражение за нищожност на неравно-
правна клауза.

 - Спиране на изпълнението.

 - Предявяване на иска за вземането.

Лекция  4 учебни часа

Дискусия  1 учебен час

Лектори  Валя гИгОВа

15.00 –15.30 ч. Кафе-пауза

 

 13 ноември 2020 г. (петък)

09.00 –12.30 ч. Тема № 3

 Отклонения от типичното развитие на исковия 
процес във връзка с иска:

 - Обективно съединяване на искове;
 - Насрещен иск и възражение за прихващане;
 - Инцидентен установителен иск;
 - Обратен иск;
 - Оттегляне и отказ от иска;
 - Признание на иска;
 - Изменение на иска.

Лекция  4 учебни часа

Дискусия  1 учебен час

Лектори  бОРИСлаВ белазелКОВ
10.30 –11.00 ч. Кафе-пауза
12.30 –13.30 ч. Обяд

13.30 –17.00 ч. Тема № 4

 актуалните промени в изпълнителния процес и 
тяхното отражение в съдебната практика: Ета-
пи на принудителното изпълнение. Способи за принуди-
телно изпълнение. Изпълнение върху вещи и вземания.

 Преглед на задължителната тълкувателна прак-
тика на ВКС в изпълнителния процес: 

 Тълкувателно решение № 4/2017 от 11.03.2019 г.; Тълкува-
телно решение № 1/2015 от 10.07.2018 г.; Тълкувателно ре-
шение № 3/2015 от 10.07.2017 г.; Тълкувателно решение № 
2/2013 от 26.06.2015 г.; Тълкувателно решение № 4/2013 от 
18.06.2014 г.; Тълкувателно решение № 6/2012 от 06.11.2013 
г.; Тълкувателно решение № 3/2013 от 15.11.2013 г.

Лекция  4 учебни часа

Дискусия  1 учебен час

Лектори  маРИаНа ОбРеТеНОВа
15.00 –15.30 ч. Кафе-пауза
17.00 ч. Закриване на семинара и раздаване на удостове-

ренията.


