
Приложение към Заповед № ЛС-04-758/25.04.2016 г. и заповед РД-16-403/05.05.2016 г. 

ПРОГРАМА НА ТЕМАТИЧНИТЕ КУРСОВЕ И ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ ФОРМИ ЗА ОБУЧЕНИЕ НА СИНДИЦИТЕ ЗА ПЕРИОДА  

01.01.2016 г. – 31.12.2016 г. 

№ ВИД на 

обучението 

ТЕМА ЛЕКТОРИ ВРЕМЕ на 

провеждане 

ПРОДЪЛЖИ 

-ТЕЛНОСТ 

МЯСТО 

на провеждане 

БРОЙ 
участници 

1. Дискусионна 

среща  

"Синдици споделят 

практическия си опит"  

Веселин Георгиев; 

Веселин Рашков; 

Владимир Владинов; 

Светлана Павлова  

04.10.2016 г. - 

05.10.2016 г.  

6 астрономически часа /начало на 

срещата - 14.00 часа на 04.10.2016 г., край 

на срещата - 12.30 часа на 05.10.2016 г./ 

Гранд Хотел и СПА 

Приморец, ул. "Ал. 

Батенберг" № 2, гр. 

Бургас  

40  

2. Дискусионна 

среща  

"Синдици споделят 

практическия си опит"  

Веселин Георгиев; 

Веселин Рашков; 

Владимир Владинов; 

Светлана Павлова  

05.10.2016 г. - 

06.10.2016 г.  

6 астрономически часа /начало на 

срещата - 14.00 часа на 05.10.2016 г., край 

на срещата - 12.30 часа на 06.10.2016 г./ 

Гранд Хотел и СПА 

Приморец, ул. "Ал. 

Батенберг" № 2, гр. 

Бургас  

40  

3. Дискусионна 

среща  

"Синдици споделят 

практическия си опит"  

Веселин Георгиев; 

Веселин Рашков; 

Владимир Владинов; 

Светлана Павлова  

06.10.2016 г. - 

07.10.2016 г.  

6 астрономически часа /начало на 

срещата - 14.00 часа на 06.10.2016 г., край 

на срещата - 12.30 часа на 07.10.2016 г./ 

Гранд Хотел и СПА 

Приморец, ул. "Ал. 

Батенберг" № 2, гр. 

Бургас  

40  

4. Тематичен 

курс  

"Актуални въпроси на 

производството по 

несъстоятелност и 

съпътстващите го 

призводства"  

Бистра Атанасова; 

Диана Митева; 

Ралица Топчиева; 

Стефан Стефанов  

18.10.2016 г. - 

19.10.2016 г.  

6 астрономически часа /начало на 

срещата - 14.00 часа на 18.10.2016 г, край 

на срещата - 12.30 часа на 19.10.2016 г./ 

Хотел Централ, бул. 

"Христо Ботев" № 52, гр. 

София  

60  

5. Тематичен 

курс  

"Актуални въпроси на 

производството по 

несъстоятелност и 

съпътстващите го 

призводства"  

Бистра Атанасова; 

Диана Митева;Ралица  

Топчиева; 

Стефан Стефанов  

19.10.2016 г. - 

20.10.2016 г.  

6 астрономически часа /начало на 

срещата - 14.00 часа на 19.10.2016 г, край 

на срещата - 12.30 часа на 20.10.2016 г./ 

Хотел Централ, бул. 

"Христо Ботев" № 52, гр. 

София  

60  

6. Тематичен 

курс  

"Актуални въпроси на 

производството по 

несъстоятелност и 

съпътстващите го 

производства"  

Бистра Атанасова; 

Диана Митева; 

Ралица Топчиева; 

Стефан Стефанов  

20.10.2016 г. - 

21.10.2016 г.  

6 астрономически часа /начало на 

срещата - 14.00 часа на 20.10.2016 г, край 

на срещата - 12.30 часа на 21.10.2016 г./ 

Хотел Централ, бул. 

"Христо Ботев" № 52, гр. 

София  

60  

7. Книжно 

издание 

"Синдикът в производството по несъстоятелност по Търговския закон", автор Нели Маданска, издателство СИЕЛА  260 бр. 

 

ЗАБЕЛЕЖКА: 1. Писмени заявки за участие в обучението се подават до министъра на правосъдието или упълномощено от него лице в месечен срок от получаване на 

съобщение за програмата. 

2. В обучението могат да участват всички лица, включени в списъка на лицата, които могат да бъдат назначени за синдици, одобрен със Заповед № ЛС-04-72 от 2006 г. (ДВ бр. 

16 от 2006 г.), Заповед № ЛС-04-462 от 2007 г. (ДВ бр. 52 от 2007 г.), Заповед № ЛС-И-545 от 20014 г. (ДВ бр. 44 от 2014 г.). 

3. Записването се извършва по реда на постъпване на заявките. Предимство имат лицата, които не са участвали в друго обучение, организирано от МП и МИ през годината. 

4. Промени в програмата за обучение и в състава на лекторите могат да бъдат внасяни при изрично уведомяване на записалите се участници.  

5. Настаняване, обяд и регистрация на участниците - от12:30 до 14:00 часа преди началото на всяко обучение.  


