
ФОНДАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПРАВОСЪДИЕТО 
    

 

СЕМИНАР 

„СЪДЕБНИ ПРАКТИКИ СРЕЩУ  
ПРЕСТЪПНО ИЗТОЧВАНЕ НА КРЕДИТОР, ДАНЪЧНИ 

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ И ИЗПИРАНЕ НА ПАРИ“ 
 

11 октомври 2013 г., гр. София, Конферентна зала на ВКС,  
Съдебна палата, ет. I  

 
ПРОГРАМА 

 

Лектори: доц. д-р Ива Пушкарова, д-р Стоян Ставру, Виктор Модев 
 
9:00 ч. Регистрация и кафе за ,,добре дошли” 
 
9.15 – 11:00 ч. ПЪРВИ МОДУЛ: ДАНЪЧНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ И ПРЕСТЪПНО ИЗТОЧВАНЕ НА 
КРЕДИТОРИ 
 

Съдържание на модула: 
Въвеждащ анализ на нормативната уредба и разграничение на състави на близки престъпления. Проследяване на 
основни етапи в развитието на практиката и връзката с динамиката на законодателството и процеси в 
икономиката и престъпността. 
 

Анализ на съдебната практика по наказателни дела за престъпления по чл. 255-255а, чл. 156, чл. 219-220, чл. 282. 
Очертаване на положителни и отрицателни практики и дискусионни въпроси. Проблеми на гражданската 
отговорност за вреди, причинени от престъплението. Субект на данъчното престъпление. Влиянието на 
давността, амнистията, тълкувателната съдебна практика и промените в законодателството.  
 

Очертаване на престъпни схеми, идентифицирани през съдебната практика. Особености на механизмите на 
източване. 
 

Комплексен наказателноправен и гражданскоправен анализ на престъпните схеми: форми на посредствено 
извършителство, злоупотреба и заобикаляне на частното право, значение на недействителността на сделките, 
търговското представителство и други институти на гражданското право  за създаване на привидна законност на 
престъпната схема.  
 

Дискусия върху подбрани случаи от практиката и предварително поставени въпроси 

 
11:00 – 11:30 ч. Кафе пауза  
 
11:30 – 13:30 ч. ВТОРИ МОДУЛ: ИЗПИРАНЕ НА ПАРИ 
 
Съдържание на модула: 
Анализ на нормативната уредба и съдебната практика върху нея: особености на узаконяващия мехамизъм; 
видове предикатна дейност; форми на изпълнителното деяние; причинна връзка. Чуждестранни правни 
решения. Разграничение от вещното укривателство и престъпленията по чл. 250 и чл. 252  
 

Очертаване на престъпни схеми, идентифицирани през съдебната практика и международна практика. Схеми на 
финансова киберпрестъпност 
 

Очертаване на положителни и отрицателни практики и дискусионни въпроси. Комплексен наказателноправен и 
гражданскоправен анализ на престъпните схеми 
 

Дисусия върху подбрани случаи от практиката и предварително поставени въпроси 

 
13.30 ч. Обратна връзка 
 

Семинарът се провежда по проект ,,Върховенството на закона срещу финансовата и стопанската престъпност”, изпълняван за 
2013 г. с подкрепата на Правната програма на Фондация ,,К.Аденауер”. 

 


