Подготвителен курс за изпит
за помощник – частни съдебни изпълнители
07-09 октомври 2022 г., гр. София
28-30 октомври 2022 г., гр. Пловдив

ПРОГРАМА
Ден първи (петък)
14:30 – 15:00

Регистрация на участниците

15:00

Откриване на курса

15:00 – 17:30

Модул 1: Правен статут на частните съдебни изпълнители. Правомощия и
отговорности. Местна
компетентност. Актове,
подлежащи на
принудително изпълнение по ГПК – видове и обща характеристика.
Изготвяне и връчване на документи. Служебен архив на ЧСИ. Управление и
разпореждане с паричните средства. Застраховане на ЧСИ. Дисциплинарна и
имуществена отговорност. Статут на помощник-частните съдебни
изпълнители. Актове на ЧСИ: видове и съдържание. Произнасяне по
направени искания и насрочване на изпълнителни действия от ЧСИ.
Дискусия.
Лектор: г-жа Мариана Обретенова

Ден втори (събота)
09:00 – 10:30

Модул 2: Заповеди за изпълнение по чл. 410 и чл. 418 ГПК. Действия на
съдебния изпълнител по заповед по чл. 418 ГПК. Действие на
възражението по чл. 420 ГПК. Производство по издаване на изпълнителен
лист. Такси и разноски по изпълнението. Изпълняемо право и
изпълнителни
способи.
Започване
на
изпълнението.
Страни,
представителство и правоприемство в изпълнителното производство по
ГПК. Приемство в изпълнителен лист.
Лектор: г-н Стефан Кюркчиев

10:30 – 10:45

Кафе – пауза

10:45 – 12:00

Модул 3: Спиране и прекратяване на изпълнителното производство по ГПК.
Запор и възбрана. Защита срещу действията на съдебния изпълнител по
ГПК. Искова защита на трети лица. Защита на конкуриращ взискател.
Лектор: г-н Стефан Кюркчиев

12:00 – 13:00

Обяд

13:00 – 14:00

Модул 3: Спиране и прекратяване на изпълнителното производство по ГПК.
Запор и възбрана. Защита срещу действията на съдебния изпълнител по
ГПК. Искова защита на трети лица. Защита на конкуриращ взискател.
Лектор: г-н Стефан Кюркчиев

14:00 – 14:45

Модул 4: Изпълнение по ГПК, свързано с фактически състави по ЗОЗ.
Лектор: г-жа Мариана Обретенова

14:45 – 15 : 00

Кафе – пауза

15:00 – 16:00

Модул 5: Изпълнение по ГПК при конкуренция с Данъчно-осигурителния
процесуален кодекс, Административно-процесуалния кодекс и производство
по несъстоятелност.
Лектор: г-н Стефан Кюркчиев

16:00 – 17:00

Модул 6: Изпълнение върху недвижими вещи – опис, провеждане на
публична продан, възлагане на имота, въвод във владение. Продан на
съсобствен и ипотекиран имот.
Лектори: г-жа Мариана Обретенова и г-н Стефан Кюркчиев

17:00 – 17:30

Обща дискусия.

Ден трети (неделя)
09:00 – 10:15

Модул 7: Изпълнение върху движими вещи – опис, оценка, предаване за
пазене. Продан на движими вещи. Насочване на изпълнението върху
вземания на длъжника. Възлагане вземането за събиране или вместо
изпълнение.
Лектори: г-жа Мариана Обретенова и г-н Стефан Кюркчиев

10:15 – 11:15

Модул 8: Защита срещу незаконосъобразни действия на ЧСИ. Иск за
вреди.
Лектор: г-н Стефан Кюркчиев
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11:15 – 11:30

Кафе – пауза

11:30 – 12:30

Модул 9: Принудително отнемане на движими вещи. Събиране на
паричната равностойност на движима вещ. Въвод във владение.
Способи за изпълнение на парични вземания.
Лектор: г-жа Мариана Обретенова

12.30 – 13.30

Обяд

13:30 – 14:45

Модул 10: Изпълнение върху ценни книжа (налични и безналични).
Изпълнение върху дружествени дялове, Изпълнение върху вещи в
съпружеска общност. Изпълнение върху общ влог. Продан на съсобствен
имот. Изпълнение срещу държавни учреждения, общини и бюджетно
субсидирани заведения.
Лектор: г-н Стефан Кюркчиев

14:45 – 15:00

Кафе-пауза

15:00 – 16:00

Модул 11: Присъединяване на взискатели. Разпределение на събраните
суми. Конкуренция по чл. 473 ГПК. Изпълнение на задължения за
определено действие и бездействие. Изпълнение на решение за
предаване на дете. Изпълнение на обезпечителни заповеди.
Лектор: г-жа Мариана Обретенова

16:00 – 17:00

Обща дискусия.

17:00

Закриване на курса. Връчване на удостоверения.

Лектори:
г-жа Мариана Обретенова – ЧСИ, район на действие Окръжен съд Пловдив
г-н Стефан Кюркчиев – съдия, Зам. председател на Софийски градски съд

Участниците могат да отправят предварително конкретни въпроси и казуси за
обсъждане по време на курса в срок до една седмица преди провеждането на съответния
курс на електронна поща : schoolofenforcement@gmail.com.

Програмата е предварителна. В нея могат да настъпят известни промени съобразно въпросите и
казусите, поставени от участниците.

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