Практически уебинар „Електронното връчване на съобщения в
изпълнителния процес“
25.03.2021 г., петък, 10:00 – 13:00
Продължителност: 3 астрономически часа
Платформа ZOOM
План на уебинара
10:00

Откриване на уебинара и встъпителни думи

10:00 – 11:00

СЪВРЕМЕННИТЕ
ИНФОРМАЦИОННИ
ТЕХНОЛОГИИ
В
ПРАВОРАЗДАВАТЕЛНАТА ДЕЙНОСТ
Общ преглед на същността, устройството и организация на
отделните елементи в структурата на електронното правосъдие
(ЕИСС, ЕПЕП). Съществуващи и възможни връзки на
взаимодействие между органите на съдебното изпълнение и
органите на съдебната власт в системата на електронното
правосъдие.
Лектор: г-н Стефан Кюркчиев

11:00 – 11:15

Почивка.

11:15 – 12:15

ПРОЦЕСУАЛНИ ДЕЙСТВИЯ ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОННИ КОМУНИКАЦИОННИ
СРЕДСТВА.
Промени в правната уредба на връчването на съобщения и съдебни
книжа
чрез
електронни
комуникационни
средства.
Видеоконферентна връзка. Електронен документ.
Лектор: г-н Стефан Кюркчиев

12:15 – 12:20

Почивка.

12:20 – 13:00

ТЕХНОЛОГИЧНИ АСПЕКТИ НА ЕЛЕКТРОННОТО ПОДПИСВАНЕ,
ИЗПРАЩАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ И ПРИКАЧЕНИ
ФАЙЛОВЕ.
Лектор: г-н Георги Радков

13:00

Край на уебинара

Забележка: Планът на уебинара може да претърпи промени предвид постъпилите
въпроси от регистрираните участници.

Лектори:
г-н Стефан Кюркчиев, Зам.-председател на Софийски градски съд, ръководител на
Първо гражданско отделение.
Завършва специалност „Право“ в СУ „Св. Климент Охридски“ през 1999 г. От 2000 г. до
2002 г. работи в областта на застрахователното и банково право.
През 2002 г. е назначен за младши съдия в СГС след конкурс. От 2004 г. е съдия в
Софийски районен съд, а от 2006 г. до 2010 г. – негов заместник председател. От 2010 г.
е съдия в Софийски градски съд.
Автор на научни публикации в областта на материалното и процесуалното право –
монография „Заповедното производство“ изд. „Сиела“, Сборник „Граждански
процесуален кодекс. Приложен коментар и анализ на съдебната практика“ изд. „Труд и
право“ (в съавторство), „Неизпълнение на договора“ изд. „Труд и право“ (в съавторство).
Лектор на множество семинари в областта на материалното гражданско право и
гражданския процес.
г-н Георги Радков, системен администратор с 15-годишен опит.
Завършва магистратура „Комуникационна и осигурителна техника“ във ВТУ „Тодор
Каблешков“ в София. От 2012 г. до 2019 г. работи като системен администратор,
съответно в Софийски градски съд и Висшия съдебен съвет. Вписан е в списъка за вещи
лица на Софийски градски съд. Сертифициран е за мрежовите устройства „Mikrotik“,
както и в насока Кибер сигурност. Владее италиански и английски език.

