П О К А Н А
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
НКЦ „Решение” ООД

и

ИК „Труд и право”

Ви канят за участие в традиционния
Присъствен семинар и уебинар

АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ НА ГРАЖДАНСКИЯ ПРОЦЕС
- Гласни доказателствени средства и гласни доказателства
- Преклузии
- Особени искови производства по ГПК
- Преюдициални отношения.
- Тълкувателна практика на ВКС
3 – 4 ноември 2022 г.
София, пл. „Македония” № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала „Азия”

Лектори
КРАСИМИР МАШЕВ,
Съдия в Апелативен съд – София град
СТЕФАН КЮРКЧИЕВ,
Зам. председател на Софийски градски съд
ЕМИЛИЯ ВАСИЛЕВА,
Съдия във Върховен касационен съд
Д-р АТАНАС ПУНЕВ,
Гл. асистент в СУ „Св. Климент Охридски“, адвокат
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

ПРОГРАМА НА СЕМИНАРА И УЕБИНАРА
3 ноември 2022 г. (четвъртък)
09.30 – 09.35 ч.
09.35 – 13.00 ч.

11.00 – 11.30 ч.
13.00 – 14.00 ч.
14.00 – 17.30 ч.

15.30 – 16.00 ч.

Откриване
Тема № 1:
Гласни доказателствени средства и гласни доказателства по
ГПК.
1. Процес на доказване. Видове доказване. Тежест на доказване.
2. Гласни доказателствени средства – свидетелски показания.
Ограничения за доказване по чл. 164 ГПК и допустимост на
установяване по чл. 165 и чл. 194 ГПК на правнорелевантни
факти със свидетелски показания. Обяснения на страните по
чл. 176 ГПК.
Лекция
3 учебни часа
Дискусия
1 учебен час
Лектор
Красимир Машев
Кафе-пауза / почивка
Обедна почивка
Тема № 2:
Особени искови производства по ГПК. Актуална практика на
ВКС.
1. Бързо производство.
2. Производство по сключване на окончателен договор по чл. 19,
ал. 3 ЗЗД.
3. Производство по колективни искове.
Лекция
3 учебни часа
Дискусия
1 учебен час
Лектор
Стефан Кюркчиев
Кафе-пауза / почивка

4 ноември 2022 г. (сряда)
09.30 – 13.00 ч.

Тема № 3:
Преклузии в гражданския процес. Актуални въпроси,
тълкувателна и каузална практика на ВКС.
1. Понятие за преклузия в гражданския процес.
2. Процесуални преклузии в общия исков процес.
2.1. Преклузии на процесуални права на ищеца. При предявяване
на иска и в хода на исковото производство.
2.2. Преклузии на процесуални права на ответника. При подаване
на отговора на исковата молба - процесуална защита; защита по
съществото на спора. В хода на исковото производство.
2.3. Преклузии по отношение на факти и доказателства. В
първоинстанционното
производство.
Във
въззивното
производство.
3. Преклудиращо действие на силата на пресъдено нещо.

4. Преклудиращо действие на решението по частичен иск.
5. Процесуални преклузии в някои особени производства.
5.1. Бързо производство.
5.2. Производство по търговски спорове.
5.3. Производство по колективни искове.
6. Тълкувателна и каузална практика на ВКС.
6.1. Тълкувателно решение 1/2020 от 27.04.2022 г. по тълк. дело №
1/2020г. на ВКС, ОСГТК.
6.2. Тълкувателно решение 2/2020 от 18.03.2022 г. по тълк. дело №
2/2020г. на ВКС, ОСГТК.
6.3. Каузална практика на ВКС.
Лекция
3 учебни часа
Дискусия
1 учебен час
Лектор
Емилия Василева
11.00 – 11.30 ч.
13.00 – 14.00 ч.
14.00 – 17.30 ч.

Кафе-пауза / почивка
Обедна почивка
Тема № 4:
Преюдициалните отношения в гражданския процес.
1. Преюдициални отношения от гражданскоправен характер понятие за преюдициалност, критерии за преценка на
преюдициалността, спиране на производството по чл. 229, ал. 1,
т. 4 ГПК.
2. Преюдициални отношения от административноправен характер
- тълкуване и прилагане на разпоредбата на чл. 17 ГПК,
критерии за преценка.
3. Преюдициални отношения от наказателноправен характер тълкуване и прилагане на разпоредбата на чл. 229, ал. 1, т. 5
ГПК, критерии за преценка.
4. Разглеждане на преюдициални граждански правоотношения в
исковия процес.
Лекция
3 учебни часа
Дискусия
1 учебен час
Лектор
Д-р Атанас Пунев

15.30 – 16.00 ч.
17.30 ч.

Кафе-пауза / почивка
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 „Вечни истини“ 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

40.00 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, джакузи и зона за отдих.

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ
Заявка за участие можете да попълните тук.
Крайният срок за заявяване на участие и заплащане на семинара/уебинара е
1 ноември 2022 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 или
слушалки; стабилна интернет връзка.

