
 

                                                                                                                            

П о к а н а 
Уважаеми госпожи и господа, 

НКЦ „Решение” ООД    и    ИК „Труд и право”  

Ви канят на 

Двадесет и осмия национален учебен семинар 

ЗАКОН И ПРАКТИКА – ПРОЛЕТ 2023 

20 – 23 юни 2023 г. 

Курортен комплекс „Св. Св. Константин и Елена”, 

Хотелски комплекс „Аквахаус Хотел & Спа” 5*  

 

Учебни теми 

 

 Промените в ГПК 

 Промените в Закона за медиацията 

 Изпълнителен процес 
 

Лектори 

 

СТЕФАН КЮРКЧИЕВ 

Заместник председател на Софийски градски съд 

КРАСИМИР МАШЕВ  

Съдия в Апелативен съд – София 

МАРИАНА ОБРЕТЕНОВА, 

Частен съдебен изпълнител 

http://trudipravo.bg/uchebni-seminari-predstoyashti/materialno-i-protzesualno-pravo/4270-prisastven-seminar-zakon-i-praktika-prolet-2023
https://aquahousehotel.com/


П Р О Г Р А М А   Н А   С Е М И Н А Р А 

20 юни 2023 г. (вторник) 
08.00 ч.  Отпътуване с микробус/автобус от София, пл. „Македония” 1, пред 

сградата на КНСБ (за участниците, заявили общ транспорт). 

15.00 – 18.00 ч.    Регистрация на участниците на рецепцията на хотела. Настаняване. 

18.00 – 21.00 ч.   Вечеря 

21 юни 2023 г. (сряда) 

07.30 – 09.00 ч.   Закуска 

09.00 – 09.10 ч.  Откриване на семинара в конферентна зала „Vista“. 

09.10 – 12.45 ч.  Обучение – Тема № 1: 

Промените в Гражданския процесуален кодекс, обн. ДВ бр. 11 от 

2.2.2023 г. 

Електронно правосъдие и заповедно производство. Същност на 

промените и очаквани процесуални последици. 

Граждански процес и съдебна медиация. Същност на промените и 

очаквани процесуални последици. 

Лекция        4 учебни часа 

Дискусия  1 учебен час 

Лектор       Стефан Кюркчиев 

10.30 – 11.00 ч.  Кафе-пауза  

12.45 – 14.30 ч.  Обяд 

14.30 ч.  Свободно време 

18.00 – 21.00 ч.   Вечеря 

22 юни 2023 г. (четвъртък) 

07.30 – 09.30 ч.   Закуска 

09.00 – 12.30 ч.  Обучение – Тема № 2: 

Обжалване на разпределението, изготвено от съдебния 

изпълнител. Новото тълкувателно решение № 2/21 от 22.11.2022 г. 

на ОСГТК на ВКС. 

Лекция        4 учебни часа 

Дискусия  1 учебен час 

Лектори      Красимир Машев 

10.30 – 11.00 ч.  Кафе-пауза 

12.30 – 14.30 ч.  Обяд 

14.30 ч.  Свободно време 

18.00 – 21.00 ч.   Вечеря 

23 юни 2023 г. (петък) 

07.30 – 09.00 ч.   Закуска 

09.00 – 12.30 ч.  Обучение – Тема № 3: 

Актуални въпроси на изпълнителния процес. 

1. Обект на изпълнение. Секвестируеми и несекрестируеми вещи и 

вземания. Съразмерност. 
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2. Изпълнение по ГПК, свързано с фактическия състав по ЗОЗ.  

Съпоставка с реалния залог по ЗЗД. 

3. Изпълнение по отношение на съсобствен и ипотекиран недвижим 

имот. Публична продан на делбен имот. Съдебна практика. 

4. Присъединяване, прихващане и разпределение в изпълнителното 

производство. Такси и разноски. 

Лекция        4 учебни часа 

Дискусия  1 учебен час 

Лектор       Мариана Обретенова 

10.30 – 11.00 ч.  Кафе-пауза и освобождаване на стаите 

12.30 – 14.30 ч.  Обяд 

13.30 ч.  Отпътуване на микробуса/автобуса за София 

 

Хотелски комплекс „Аквахаус Хотел & Спа“ 5* (www.aquahousehotel.com) е изцяло 

нов хотел, разположен в курорта „Св. Св. Константин и Елена“ на метри от плажа и 

на 8 км. от гр. Варна.  

Комплексът предлага просторна градина, 4 ресторанта - The Terrace Restaurant, The 

Green Restaurant, Kampai Restaurant, The Grill; 5 бара - Лоби бар/Пиано бар, Алибабки, 

Фреш бар, Плажен бар, Сладоледен бар; две конферентни зали. 

Медикъл Спа център Health Spring SPA се състои от 5 открити и 6 закрити басейна, 

сауна, билкова сауна, парна баня, хамам, зона за Спа терапии и масажи, солна стая, 

две фитнес зони, стая за йога и др. Спа центърът „Aquahouse Thermal & Beach“ е 

разположен в съседство на хотела. 

Всички стаи в хотела разполагат с големи удобни легла със специални матраци, 

климатик, телевизор, телефон, безплатен високоскоростен Wi-Fi, платен мини бар, 

кафе машина (комплимент веднъж на ден - кафе, чай и вода), сейф, разнообразна 

козметика и принадлежности за баня, сешоар, тропически душ, балкон с маса и 2 

стола. 

 

Цена за участие в семинара:                                  360.00 лв. *  

Цената включва: обучение, консултации, учебни пособия, учебни материали в 

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

* Цената е с включен 20 % ДДС. Фактура с ДДС. 

Цена за пребиваване - три нощувки в двойна стая в хотелски 

комплекс „Аквахаус Хотел & Спа” 5* по системата Ultra All Inclusive Plus 

                      450.00 лв. ** 

Доплащания за: Цена: 

Настаняване в единична стая 150.00 лв. ** 

Транспорт София - Хотел „Аквахаус Хотел & Спа“ - София 160.00 лв. ** 

** Крайна цена, фактура без ДДС, на основание Чл. 142, ал. 1 ЗДДС! 
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Системата „Ultra All Inclusive Plus” включва: 

 Закуска, обяд и вечеря на блок маса, късна континентална закуска до 11.00 ч., леки закуски 

10.00 – 16.00 ч.;  

 Местни и вносни алкохолни и безалкохолни напитки 24 часа. Твърд алкохол не се предлага 

между 23.00 и 10.30 ч.; 

 Топли напитки, сладолед и сладки – 15.00 – 18.00 ч.; 

 Чадър и шезлонг на плажа и на басейна; 

 Фитнес, сауна, парна баня, открити и закрити басейни; 

 Достъп до новия Спа център на курорта „Health Spring Spa”; 

 Анимация; 

 Паркинг. 

За заявяване на участие, моля, попълнете On-line заявката ни на страницата 

ни в Интернет: www.trudipravo.bg. 

Плащането може да извършите чрез нашите представители в страната, в брой в 

нашия офис, или чрез банков превод до: 

ТБ „ОББ” АД 

Разплащателна сметка: BG23UBBS84231010683713 

BIC: UBBSBGSF 

НКЦ „Решение” ООД 

Крайният срок за превеждане на таксата за участие и получаване на талона-

заявка при нас е 7 юни 2023 г. Местата са ограничени! 

 Допълнителна информация по всички въпроси, свързани с обучението, 

можете да получите на: 

Телефони: 088/845-19-64, 088/500-00-08 и 02/981-13-76. 

Интернет: www.trudipravo.bg 

 

Очакваме Ви! 
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