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ПЪРВА НАЦИОНАЛНА ГОДИШНА КОНФЕРЕНЦИЯ  

на тема 

 „Предизвикай: ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ПРОЦЕС“ 

  

16 октомври 2015 г. 

гр. София, Съдебна палата, Конферентна зала 

 

Програма 

 

9:30 часа - Регистрация на участници 

 

9:45 часа - Приветствия от организаторите 

 

10:00 часа - „Върху придобиването на право на собственост на основание продажба 

на движими вещи в производство по принудително изпълнение“ Делян Недев 

(хоноруван асистент и докторант по гражданско право в ЮФ на УНСС, редактор в 

Професионален правен сайт ChallengingtheLaw) 

 

10:15 часа - „Вещноправен стабилитет на постановлението за възлагане и 

неговата зависимост от материалноправната и процесуална законосъобразност 

на изпълнителния процес“ Атанас Додов (младши съдия в СГС) 

 

10:30 часа - дискусия 

 

10:45 часа - кафе-пауза 

 

11:00 часа - „Бележки по отговора на въпрос № 5 от Тълкувателно решение № 2 от 

26.06.2015 г. на ОСГТК на ВКС по тълк. д. № 2/2013 г.“ Румен Неков (юрист, 

коадминистратор на Професионален правен сайт ChallengingtheLaw) 

 

11:15 часа - „Изпълнение върху вещи в съпружеска общност“  Стоян Ставру (д-р по 

гражданско и семейно право, основател на Професионален правен сайт 

ChallengingtheLaw) 

 

11:30 часа - дискусия 

 

12:00 часа - почивка 

 

13:00 - „Кога настъпва ефектът от спирането на индивидуалното принудително 

изпълнение по силата на закона“ Димитър Иванов (докторант по гражданско и 

семейно право, ЮФ на СУ, юрисконсулт) 

 

13:15 часа - „Секвестируемо ли е жилището на едноличния търговец за 

удовлетворяване на задължения, породени от търговската му дейност“ Светослав 

Пандилов (студент по право, ЮФ на УНСС) 

 

http://www.challengingthelaw.com/


13:30 часа - „Изпълнение на задължение за предаване на дете“ Иван Георгиев 

(докторант по гражданско и семейно право в ИДП на БАН, съдия в СРС) 

 

13:45 часа - дискусия 

 

14:00 часа - кафе-пауза 

 

14:15 часа - „Частичните цесии – проблеми на разноските в изпълнителния и 

исковия процес“ Васил Петров (докторант по административно право в ЮФ на СУ, 

съдия в СРС, редактор в Професионален правен сайт ChallengingtheLaw) 

 

14:30 часа - „Оптимизиране на събирането на частни държавни и общински 

вземания от съдебните изпълнители – държавни и частни. Проблеми и възможни 

решения“ Галина Николова (съдия в РС-Нови Пазар) 

 

14:45 часа - „Проблеми на заповедното производство“ Константин Кунчев (младши 

съдия в ОС-Видин, хоноруван асистент в ЮФ на УНСС) 

 

15:00 часа - дискусия 

 

15:15 часа - кафе пауза 

 

15:30 часа - „За някои проблеми на данъчното облагане върху добавената стойност 

при публичната продан по чл. 131 ЗДДС“ Румен Неков (юрист), Стефан Тихолов 

(адвокат) 

 

15:45 часа - „Изпълнение на решения на държава членка по реда на Регламент 

1215/2012 /Брюксел І (recast)/“ Петър Бончовски (научен сътрудник, и.д. НС ИДП-

БАН, адвокат) 

 

16:00 часа - закриване 

 

 

 

 

 

 

 


