
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:

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.

АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ НА  
ОбЛИгАЦИОННОТО И ТЪРгОВСКОТО ПРАВО

• Потребителски кредити 
• Търговска несъстоятелност 

• Особени залози 
• Обезпечаване с дружествени дялове,  

акции и търговски ценни книги 
• Непреодолима сила и стопанска непоносимост

Традиционния национален учебен семинар

336.00 лв.

5 - 6 ноември 2020 г. 
София, пл. “Македония” № 1, ет. 2, КНСБ 

Конферентна зала “Азия”

Лектори:

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

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 30 октомври 2020 г.

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

ИзбеРеТе: 
• Участие в семинара 

• Достъп до видеозапис на семинара

КРАСИмИР мАшеВ,  
Съдия в Софийски апелативен съд

КОСТАДИНКА НеДКОВА,  
Съдия във Върховния касационен съд

ДИАНА мИТеВА,  
Съдия в Окръжен съд - Варна

геОРгИ ХОРОЗОВ,  
Адвокат



У ч е б н а  п р о г р а м а
 5 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
 Практически проблеми при предявени искове и 

заявления по чл. 410 гПК и чл. 417 гПК, свързани с 
договори за потребителски кредит по закона за 
кредитите за недвижими имоти на потребители 
и закона за потребителския кредит след измене-
нието на ЗЗП и гПК (ДВ, бр. 100/2019 г.).

 - Сключване на договори за потребителски кредит при предвари-
телно установени от кредитора Общи условия по ЗКНИП и ЗПК.

 - Защита на кредитополучателя по договора за потребителски 
кредит по ЗКНИП и ЗПК - възражение за неравноправна клауза. 
Практически проблеми - преглед на актуалната задължителна 
практика на ВКС и на СЕС по преюдициални запитвания по до-
говори за потребителски кредити.

 - Служебна проверка на съда за неравноправност на клауза, уго-
ворена в потребителски кредит, в заповедното производство 
след изменението на ГПК (ДВ, бр. 100/2019 г.) и в исковото произ-
водство.

 - Уговорка за предсрочна изискуемост на кредита, предмет на 
договора за потребителски ипотечен кредит. Упражняване на 
потестативно право за превръщане на разсрочения кредит в 
предсрочно изискуем. Клауза за автоматична предсрочна изис-
куемост. 

 - Процесуални последици при неустановяване материалноправ-
ните предпоставки за настъпване на предсрочната изискуе-
мост на кредита при предявен иск по реда на чл. 422, ал. 1 ГПК - 
Тълкувателно решение № 8/2.04.2019 г. на ВКС по т. д. № 8/2017 г.,  
ОСГТК. 

 - Материалноправни последици при превръщане на главното 
парично задължение (главницата) по договора за кредит в пред-
срочно (незабавно) изискуемо, включително и по отношение на 
неизтеклата до този момент възнаградителна лихва - Тълку-
вателно решение № 3/27.03.2019 г. на ВКС по т. д. № 3/2017 г., 
ОСГТК.

Лекция  4 учебни часа
Дискусия  1 учебен час
Лектор КРасИмИР машев

10.30 –11.00 ч. Кафе-пауза
12.30 –13.30 ч. Обяд
13.30 –17.00 ч. Тема № 2
 Търговска несъстоятелност.
 1. Попълване на масата на несъстоятелността.

 - Искова защита.

 - Други способи на защита на масата на несъстоятел-
ността.

 2. Актуална практика на Върховния касационен съд.
Лекция  4 учебни часа
Дискусия  1 учебен час
Лектор КОсТаДИНКа НеДКОва
15.00 –15.30 ч. Кафе-пауза

 6 ноември 2020 г. (петък)

09.00 –12.30 ч. Тема № 3
 Актуална практика по приложение на Закона за особени-

те залози.
 Регистърно производство. Вторични вписвания, подно-

вяване на обезпечението. 
 Легитимация на кредитор за изпълнение върху заложе-

но имущество. Зачитане на права на заложни кредитори 
в производство по несъстоятелност.

Лекция  4 учебни часа
Дискусия  1 учебен час
Лектор ДИаНа мИТева
10.30 –11.00 ч. Кафе-пауза
12.30 –13.30 ч. Обяд
13.30 –17.00 ч. Тема № 4
 Обезпечаване със залог и запор на дялове от търговски 

дружества, акции и заповедни ценни книги. Обособена 
част от търговско предприятие като обект на обезпече-
ние. Изпълнение върху обезпеченията. Последици.

 Непреодолима сила и стопанска непоносимост в услови-
ята на икономическа криза.

Лекция  4 учебни часа
Дискусия  1 учебен час
Лектор геОРгИ хОРОзОв
15.00 –15.30 ч. Кафе-пауза
17.00 ч. Закриване на семинара и раздаване на удостове-

ренията.


