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Семинар на тема 
 

„Усложнения при принудителното изпълнение спрямо недвижими 
имоти” - 29 и 30 септември 2017 г., Новотел София, гр. София 

 

ПРОГРАМА 
 
29 септември 2017 г. (петък) 

 
13:30 – 14:00  Регистрация на участниците 
 
14:00 – 14:10  Откриване на семинара 

Модератор: Георги Дичев 
 
14:10 – 15:30 Усложнения от обективна страна. 

Действие на ипотека при промяна в имота и носителя на вещното право. 
Действие на възбраната спрямо сделки и искови молби, вписани след нея. 
Основания за вдигане на възбраната.  
Промяна в недвижимите имоти – придобиване на собственост по 
приращение и присъединяване. Отражение върху изпълнителното 
производство. Обем на правото на строеж – преценка, отражение върху 
вещните права. 
Лекция и дискусия. 

 Лектор: Камелия Маринова 
  
15:30 – 16:00   Кафе – пауза 
 
16:00 – 17:30   Усложнения от обективна страна. Продължение. 

Отражение на регулация и кадастрална карта върху правото на собственост. 
Скици. 
Вписване. Видове. Действие на вписването. Конкуренция на вписванията. 
Отмяна на постановлението за възлагане. Последици. 
Лекция и дискусия. 

 Лектор: Камелия Маринова 
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30 септември 2017 г. (събота) 

 
09:00 – 10:30    Усложнения от субективна страна. 

Правоприемство при физически лица и отражението му върху 
изпълнителното производство. Хипотези. Смърт на длъжник или взискател в 
хода на  изпълнителното производство.  
Наследяване. Приемане на наследства. Отказ от наследство.  
Особени правила за малолетни и непълнолетни. 
Лекция и дискусия. 
Лектор: Светлана Калинова  

 
10:30 – 11:00   Кафе - пауза 
 
11:00 – 12:30 Усложнения от субективна страна. Продължение 

Правоприемство при юридически лица и отражението му върху 
изпълнителното производство. Хипотези. Сливане, вливане, преобразуване 
на търговски дружества.  
Особен представител. 
Лекция и дискусия. 
Лектор: Светлана Калинова 

 
12:30 – 14:00  Обяд 
 
14:00 – 15:30 Казуси и обща дискусия 

Лектори: Камелия Маринова и Светлана Калинова 
 
Лектори: 

1. Камелия Маринова – съдия във Върховния касационен съд, Гражданска колегия;  

2. Светлана Калинова – съдия във Върховния касационен съд, Гражданска колегия.  

Модератор: Георги Дичев, председател на Камарата на частните съдебни изпълнители. 

Участниците могат да отправят предварително конкретни въпроси и казуси за обсъждане 

по време на семинара в срок до 25 септември 2017 г. на електронен адрес: 

schoolofenforcement@gmail.com 

Програмата е предварителна. В нея могат да настъпят известни промени съобразно въпросите и 

казусите, поставени предварително от участниците. 

Европейско училище по принудително изпълнение. Всички права върху съдържанието запазени! 
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