
                                                   

                                                                   

 

 

ПРОГРАМА НА ТРЕТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ 

 „Предизвикай: НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТТА!“ 

27 октомври 2017 г.  

гр. София, Съдебна палата, Конферентна зала на ВКС 
  

  

 

 

РЕГИСТРАЦИЯ И ОТКРИВАНЕ       9:00 – 09:30   

 

  

ПЪРВИ ПАНЕЛ   9:30 – 11:00  (модератор: д-р Стоян Ставру ) 

 

1. Синдикът на бъдещето - доверено лице в производството по стабилизация? (Нели Маданска, 

доктор по право) 

2. Становище по Тълкувателно дело № 1/2017 г. на ОСТК на ВКС, депозирано от ПС 

“Предизвикай правото!”  (Теофана Евгениева, адвокат; Николай Павлевчев, адвокат) 

3. Актуални промени в производството по несъстоятелност в светлината на Тълкувателно Дело 

№ 1 от 2017 г. (Радослав Маринков, юрисконсулт) 

4. Проблеми на търговската несъстоятелност, които са поставени в Тълкувателно дело № 

1/2017 г. на ОСТК на ВКС (Петър Петров, юрисконсулт) 

5. За някои въпроси, свързани с възнаграждението на синдика (Теофана Евгениева, адвокат) 

 

КАФЕ ПАУЗА   11:00 – 11:20 

  



ВТОРИ ПАНЕЛ   11:20 – 13:30   (модератор: д-р Делян Недев ) 

 

1.  Призоваване и съобщения в производството по несъстоятелност (Иван Георгиев, адвокат, 

докторант) 

2.  Възражението за прихващане в производството по несъстоятелност (Константин Кунчев, 

съдия в СРС) 

3. Прехвърляне и прихващане на предявени и приети вземания в производството по 

несъстоятелност (Димитринка Костадинова-Младенова, докторант, РУ „Ангел Кънчев”) 

4.  Искът по чл. 60а ЗБН - гранична точка между защитата на кредиторите и здравия разум 

(Елица Попхлебарова, адвокат) 

5. Последици на производството по несъстоятелност спрямо участието на длъжника в 

търговски дружества (Николай Павлевчев, адвокат) 

  

ОБЕДНА ПОЧИВКА   13:30 - 14:30  

 

ТРЕТИ ПАНЕЛ   14:30 – 16:30 (модератор:  адв. Николай Павлевчев) 

 

1. Последици от откритото производство по стабилизация на търговец спрямо изпълнението 

по реда на ГПК и ЗОЗ (Димитър Иванов, доктор по право) 

2. Някои въпроси на производството по стабилизация на търговец (Делян Недев, доктор по 

право) 

3. Презграничното производство по несъстоятелност: актуални въпроси в светлината на 

изменението на Регламента на ЕС относно производството по несъстоятелност (Деян Драгиев, 

адвокат) 

4. Искове, попълващи масата на несъстоятелността през призмата на Регламент (ЕС) 2015/848. 

Сравнителноправно изследване. (Мартин Пенчев, студент, УНСС) 

5. Наследяване на несъстоятелност (Стоян Ставру, доктор по право, доктор по философия) 

 

ЗАКРИВАНЕ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА              16:30 

 


