Семинар за ЧСИ на тема
„Измененията в ГПК от м. октомври 2017 в контекста на изпълнителното
производство” - 18 и 19 ноември 2017 г., гр. София, хотел „Рамада”

ПРОГРАМА
18 ноември 2017 г. (събота)
13:00 – 13:30

Регистрация на участниците

13:30

Откриване на семинара
Модератор: г-н Георги Дичев

13:30 – 15:30

Общо представяне на измененията в ГПК.
Заповедно производство.
Лекция и дискусия.
Лектор: г-жа Валя Гигова

15:30 – 16:00

Кафе – пауза

16:00 – 17:30

Изменения относно изпълнителното производство (Част първа).
Съразмерност между принудителното изпълнение и размера на
задължението.
Изпълнение върху обособена част от търговско предприятие. Изпълнение
върху съвкупности и групи от вещи.
Лекция и дискусия.
Лектор: г-жа Валя Гигова
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19 ноември 2017 г. (неделя)
09:00 – 10:30

Изменения относно изпълнителното производство (Част втора).
Призоваване. Назначаване на особен представител. Изпълнение върху обекти на
индустриална собственост. Опис и оценка на имуществото. Изпълнение върху акции.
Доброволна продажба на имущество (чрез електронни търгове) – общи насоки.

Лекция и дискусия.
Лектор: г-н Борислав Белазелков
10:30 – 11:00

Кафе - пауза

11:00 – 12:30

Изменения относно изпълнителното
Продължение.
Лекция и дискусия.
Лектор: г-н Борислав Белазелков

12:30 – 14:00

Обяд

14:00 – 15:30

Казуси и обща дискусия

производство

(Част

втора).

Лектори:
1. г-жа Валя Гигова – адвокат, член на Висшия адвокатски съвет, член на работната група за
подготовка на промените в ГПК
2. г-н Борислав Белазелков – съдия във Върховния касационен съд, член на работната група за
подготовка на промените в ГПК;
Модератор: Георги Дичев, председател на Камарата на частните съдебни изпълнители.
Участниците могат да отправят предварително конкретни въпроси за обсъждане по време
на семинара в срок до 15 ноември 2017 г. на електронен адрес: petrov@ese-bg.eu
Програмата е предварителна. В нея могат да настъпят известни промени съобразно въпросите,
поставени от участниците.

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