Пилотен семинар на тема
„Европейско право. Актуални въпроси,
свързани с принудителното изпълнение“
15-16 юни 2018 г.
Център за образование, наука и култура ProjectLab,
София, бул. „Мария Луиза“ № 58, ет. 3

ПРОГРАМА
15 юни 2018 г. (петък)

13:00 – 13:30

Регистрация на участниците

13:30

Откриване на семинара
Модератор: г-н Стефан Горчев
ЧАСТ І. ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРАВНАТА СИСТЕМА НА
ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

13:30 – 15:30

Сесия 1
Особености на правната система на ЕС. Компетентност на ЕС.
Правна характеристика и действие на регламента. Директен
ефект и предимство на регламента.
Работа с базите данни на ЕС, съдържащи актове на институциите
на ЕС.
Лекция и дискусия.
Лектор: доц. Станислав Костов

15:30 – 16:00

Кафе – пауза.

16:00 – 17:30

Сесия 2
Практиката на Съда на ЕС като източник на правото. Обвързващ
характер на тълкуването на Съда на ЕС за националните органи.
Работа с базите данни на ЕС, съдържащи актове на Съда на ЕС.
Лекция и дискусия.
Лектор: доц. Станислав Костов
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16 юни 2018 г. (събота)
Част ІІ. ОСОБЕНОСТИ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ПРОЦЕС ПРИ
ТРАНСГРАНИЧНИ УСЛОЖНЕНИЯ, СВЪРЗАНИ С ДЪРЖАВИЧЛЕНКИ НА ЕС
09:00 – 10:30

Сесия 3
Особености при връчване на документи в държави-членки с оглед
Регламент 393/2007 относно връчване в държавите – членки на
съдебни извънсъдебни документи по граждански и търговски
дела.
Изпълнение на съдебни решения по граждански и търговски дела,
постановени в държави-членки на ЕС, по реда на Регламент
1215/2012)
относно
компетентността,
признаването
и
изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски
дела (т. нар. Регламент Брюксел Іа).
Лекция и дискусия.
Лектор: доц. Боряна Мусева

10:30 – 11:00

Кафе – пауза.

11:00 – 12:30

Сесия 4
Изпълнение на съдебни решения при действието на Регламент
805/2004 за въвеждане на изпълнително основание при безспорни
вземания, Регламент 1896/2006 за създаване на процедура за
европейска заповед за плащане, Регламент 861/2007 за
създаване на европейска процедура за искове с малък
материален интерес и Регламент 4/2009 във връзка с
изпълнението на решения, свързани със задължения за издръжка.
Функции на съдебния изпълнител при действието на Регламент
655/2014 за създаване на европейска заповед за запор на банкови
сметки.
Лекция и дискусия.
Лектор: доц. Боряна Мусева

12:30 – 14:00

Обяд

14:00 – 15:30

Сесия 5
Функции на съдебния изпълнител при действието на Регламент
650/2012
относно
компетентността,
приложимото
право,
признаването и изпълнението на решения и приемането и
изпълнението на автентични актове в областта на наследяването
и относно създаването на европейско удостоверение за
наследство.
Лекция и дискусия.
Лектор: доц. Боряна Мусева
Казуси и обща дискусия.
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Лектори:
1. Доц. Боряна Мусева – адвокат, преподавател в Юридическия факултет
на Софийския университет „Свети Климент Охридски“;
2. Доц. Станислав Костов – адвокат, преподавател във Философския
факултет на Софийския университет „Свети Климент Охридски“.
Модератор: г-н Стефан Горчев, председател на Контролния съвет на Камарата на
частните съдебни изпълнители.

Участниците могат да отправят предварително конкретни въпроси за
обсъждане по време на семинара в срок до 13 юни 2018 г. на електронен
адрес: schoolofenforcement@gmail.com или 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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