
 

 

 
 

 
 

 

 

 

ОНЛАЙН СЕМИНАР НА ТЕМА: 
 

“ОСОБЕН ЗАЛОГ НА ВЗЕМАНИЯ.  

МЕРКИ НА ПРИНУДА ПО РЕДА НА ЗАКОНА ЗА 

ОСОБЕНИТЕ ЗАЛОЗИ. КОМЕНТАР НА ВНЕСЕНИЯ В 

НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ЗИДЗОЗ ОТ 06.01.2023Г.” 
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ПРЕДСТАВЯНЕ НА ЛЕКТОРА: 
 

 

 

Д-р ДИМИТЪР ИВАНОВ – юрист, специалист по 

въпросите на правния режим на особените залози. Автор 

на първото монографично изследване в Република 

България относно особения залог 
 
 

 

Димитър Иванов е доктор по гражданско и семейно право към 

СУ „Св. Климент Охридски”. 

 

Д-р Иванов е дългогодишен правен консултант по въпросите на принудителните  

изпълнения и особените залози. Има над 15 годишен опит в събирането на вземания по 

реда на ГПК, ДОПК, ТЗ и ЗОЗ. 

През 2016 г. д-р Иванов защитава докторската си дисертация на тема „Особеният залог в 

българското право“, която представлява първото монографично изследване на това 

обезпечение, и която дава тласък на издадените след 

това правни трудове по темата. 

През 2017 г., в съавторство с ЧСИ Делян Николов, 

Димитър Иванов издава първия по рода си, след 1995 

г., обучителен курс по гражданско изпълнително 

производство, който става неизменна част от 



правната литература на повечето кантори на съдебни изпълнители в Република 

България, а и не само.  Същото се отнася и за изследванията на автора посветени на 

възбраната (в съавторство с д-р Василев), както и на публичната продан по реда на ГПК. 

Д-р Иванов е автор на книгите „Особеният залог в българското право“, „Изпълнителното 

производство по ГПК и ЗОЗ“ (в съавторство с ЧСИ Делян Николов),  „Възбраната. 

Практически аспекти в изпълнителния процес по ГПК и в производството по вписване“ 

(в съавторство с д-р Ивайло Василев), както и на „Публичната продан чрез частен 

съдебен изпълнител“. 

Д-р Иванов е автор на над 75 научни статии, коментари и анализи в  най-авторитетните 

правни издания: сп. „Собственост и право”; сп. „Търговско и облигационно право”; сп. 

„Търговско право”; сп. „Норма”; сп. „Общество и право”; сп. „Правна мисъл”; 

www.gramada.org – с акредитация за научно издание в Нацид; www.challengingthelaw.com 

– с акредитация за научно издание в Нацид. 

Д-р Димитър Иванов е редовен лектор в множество обучителни организации по въпросите 

на особените залози 

Научните интереси на Димитър Иванов са в областта на вещното право, облигационното 

право, търговското право, наследственото право и гражданския процес. 

 

 


