
 

                                                                                                                                   

П  О  К  А  Н  А 
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 

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

Присъствен  семинар  и  уебинар  
ГРАЖДАНСКИ ПРОЦЕС 
- Електронно правосъдие 
- Електронни документи 

- Изпълнително производство 
- Обективно съединяване на искове 
- Тълкувателна практика на ВКС 

1 – 2 декември 2021 г. 
София, пл. „Македония” № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала „Европа” 

Лектори 

СТЕФАН КЮРКЧИЕВ, 
Зам. председател на Софийски градски съд 

КРАСИМИР МАШЕВ,  
Съдия в Софийски апелативен съд 

МАРИАНА ОБРЕТЕНОВА, 
Частен съдебен изпълнител 

БОРИСЛАВ БЕЛАЗЕЛКОВ, 
Началник отдел „Съвет към председателя на ВКС за 

уеднаквяване практиката на ВКС с практиката на ЕСПЧ и СЕС“ 

Семинарът ще бъде излъчван в реално време в Zoom 
Вие можете да изберете един от следните варианти за участие: 

1. Присъствен семинар 
2. Уебинар по интернет в Zoom 

Учебният семинар ще се проведе при съблюдаване на всички изисквания 
за предпазване от Covid-19! 

http://trudipravo.bg/uchebni-seminari-predstoyashti/materialno-i-protzesualno-pravo/3947-ucheben-seminar-uebinar-grazhdanski-protzes


ПРОГРАМА НА СЕМИНАРА И УЕБИНАРА 
1 декември 2021 г. (сряда) 

09.30 – 09.35 ч.   Откриване 
09.35 – 12.45 ч.   Тема № 1: 

Актуални въпроси на гражданския процес. 
1. Процесуални действия на съда и страните при подаване на 
искова молба, отговор, връчване на съобщения и книжа по 
електронен път. Проблеми и разрешения след влизане в сила на 
измененията в ГПК (считано от 30.06.2021 г.). 
2. Процесуални действия на съда и страните в електронна форма - 
проблеми на първоинстанционното производство след влизане в 
сила на измененията в ГПК (считано от 30.06.2021 г.). Общи и 
специфични изисквания при събиране на доказателства. 
Видеоконферентна връзка. Представяне и оспорване на 
електронни документи. 
Лекция            3 учебни часа 
Дискусия      1 учебен час 
Лектор          Стефан Кюркчиев 

11.00 – 11.20 ч.  Кафе-пауза / почивка 
12.45 – 13.30 ч.  Обедна почивка 
13.30 – 16.50 ч.  Тема № 2: 

Електронният документ в гражданското процесуално право. 
Доказателвена тежест на електронния документ по ГПК. 
1. Същност на електронния документ. Подписани и 

„неподписани” електронни документи. Официални и частни 
електронни документи. Съставяне на диспозитивни и 
удостоверителни частни електронни документи. 

2. Преценка на доказателствената стойност на електронния 
документ в гражданското процесуално право. 

3. Оспорване истинността на електронния документ, 
разпределение на доказателствената тежест и способи за 
установяване на истинността му. 

Лекция            3 учебни часа 
Дискусия      1 учебен час 
Лектор          Красимир Машев 

15.00 – 15.20 ч.   Кафе-пауза / почивка 

2 декември 2021 г. (четвъртък) 
09.30 – 12.45 ч.   Тема № 3: 

Индивидуално принудително изпълнение. 
Съотношение на изпълнителния процес по ГПК с други 
производства за принудително удовлетворяване на вземания. 
Изпълнителни способи за изпълнение на парични вземания. 

http://trudipravo.bg/uchebni-seminari-predstoyashti/materialno-i-protzesualno-pravo/3947-ucheben-seminar-uebinar-grazhdanski-protzes


Последни промени в ГПК. Електронно правосъдие в 
изпълнителното производство. 
Съдебна практика по спорни въпроси, свързани с прилагането на 
законовата уредба. 
Лекция            3 учебни часа 
Дискусия     1 учебен час 
Лектор          Мариана Обретенова 

11.00 – 11.20 ч.  Кафе-пауза / почивка 
12.45 – 13.30 ч.  Обедна почивка 
13.30 – 16.50 ч.  Тема № 4: 

Обективно съединяване на искове.  
Насрещен иск и възражение за прихващане. Инцидентен 
установителен иск. Обратен иск. Признание и отказ от иска. 
Оттегляне на иска. 
Тълкувателна практика на ВКС. 
Тълкувателно решение № 1 от 02.07.2021 г. на ВКС по тълк. д. № 
1/2019 г., ОСГТК относно развалянето на договора за прехвърляне 
на чужд имот. 
Тълкувателно решение № 2 от 26.03.2021 г. на ВКС по тълк. д. № 
2/2019 г., ОСГТК относно правото на цесионера да защити 
вземането си чрез павлов иск. 
Тълкувателно решение № 3 от 17.03.2021 г. на ВКС по тълк. д. № 
3/2018 г., ОСГТК, относно възможността да бъде вписана с нов 
ред изсрочена ипотека, след заличаването й на това основание. 
Тълкувателно решение № 2 от 25.11.2020 г. на ВКС по тълк. д. № 
2/2019 г., ОСГК за правото на съдебна защита срещу нов акт на 
домашно насилие, следващ по време издадена в полза на същото 
пострадало лице заповед за защита по чл. 15, ал. 2 от ЗЗДН. 
Лекция            3 учебни часа 
Дискусия      1 учебен час 
Лектор          Борислав Белазелков 

15.00 – 15.20 ч.   Кафе-пауза / почивка 
16.50 ч.    Закриване на семинара и уебинара 
 

Цена за участие в присъствения семинар: 360.00 лв. с ДДС 
Цената включва: лекции, консултации, кафе-паузи, учебни пособия, учебни материали в 
електронен вид, книжката „Биляна платно белеше. Македонски народни песни“ и 

удостоверение за участие в семинар. 

Цена за участие в уебинара: 300.00 лв. с ДДС 
Цената включва: лекции, консултации, учебни материали в електронен вид и 

удостоверение за участие в уебинар. 

 



Доплащания за: Цена с ДДС:

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.

В цената на нощувката е включена закуска, ползване на сауна и парна баня. 

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ 

Заявка за участие можете да попълните тук. 
Крайният срок за заявяване на участие и заплащане на семинара/уебинара е  

29 ноември 2021 г. 

Плащането може да извършите с банков превод до: 

ТБ „ОББ” АД 
Разплащателна сметка: BG23UBBS84231010683713, BIC: UBBSBGSF 

НКЦ „Решение” ООД 

Всеки участник може да изпрати въпросите си към лекторите предварително на 
нашия имейл: reshenie@trudipravo.bg. 

Допълнителна информация по нашето предложение можете да получите на:  
02/981-13-76, 088/845-19-64, 088/500-00-08 и www.trudipravo.bg. 

 

 
Уебинарът ще се проведе през платформата Zoom (www.zoom.us). 
Необходимо е предварително да инсталирате Zoom на Вашето устройство от 
https://zoom.us/download. 
Достъпът до обучението ще се осъществи чрез активиране на линк, който ще получите 
на посочения от Вас имейл, ден преди началото на уебинара. С този имейл ще Ви 
изпратим и допълнителна информация за уебинара. 
Всеки участник ще може да влиза в уебинара само от едно устройство. 
Технически изисквания за участие в уебинара: персонален компютър, лаптоп, таблет 
или мобилен телефон. Работеща аудио система на устройството - тонколона и/или 
слушалки. Стабилна интернет връзка. 

http://trudipravo.bg/nkc-reshenie/zayavki-za-seminari/3991-zayavka-za-uchastie-v-seminar-uebinar-po-grazhdanski-protzes
http://trudipravo.bg/nkc-reshenie/zayavki-za-seminari/3991-zayavka-za-uchastie-v-seminar-uebinar-po-grazhdanski-protzes

