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П Р О Г Р А М А  
ТЕМА НА ОБУЧЕНИЕ:  

 

„Особености на адвокатската защита и представителство по видове семейни 

дела на чуждестранни граждани“ 

 

Лектор: доц. д-р Боряна Мусева 

 

Дата и място на провеждане: 12.05.2018 г. (събота), гр. Стара Загора 

 

09:00 – 09:30 Регистрация 

 

 

09:30 – 11:00 Въведение: Чуждестранни граждани – обхванати хипотези и 

особености на процесуалното представителство.  

Развод – международна компетентност, приложимо право, 

признаване на решения: практически казус, релевантни 

източници
1
, актуална съдебна практика на Съда на ЕС и на 

българския съд. 

 

11:00 – 11:15 Кафе-пауза 

11:15 – 12:30 Лекция и дискусия 

12:30 – 13:30 Обедна почивка 

13:30 – 15:00 Родителска отговорност: международна компетентност, 

приложимо право, признаване и изпълнение на решения: 

практически казус, релевантни източници
2
, актуална съдебна 

практика на Съда на ЕС, Европейския съд по правата на човека и 

българския съд. 

Екскурс: заместващо съгласие и международно отвличане на 

деца. 

 

                                                 
1
 Регламент (ЕО) № 2201/2003, Регламент (ЕС) № 1259/2010, КМЧП. 

2
 Регламент (ЕО) №2201/2003, Хагска конвенция за родителската отговорност, Хагска конвенция за 

гражданските аспекти на международното отвличане на деца, ЕКЗПЧ, КМЧП, СК, ЗЗД и ГПК. 
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3
 Регламент (ЕО) 4/2009, Хагския протокол, Хагската конвенция за международно събиране на издръжка 

на деца и други членове на семейството, Регламент (ЕС) № 650/2012, КМЧП. 

 

Проект  „Стратегически реформи в Националното бюро за правна помощ”, финансиран от Оперативна 

програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. 

 

15:00 – 15:15 Кафе-пауза 

 

15:15 – 17:00 Издръжка, други брачни и семейни дела, наследяване: 

международна компетентност, приложимо право, признаване и 

изпълнение на решения: практически казус, релевантни 

източници
3
, актуална съдебна практика на Съда на ЕС, 

Европейския съд по правата на човека и българския съд. 


