ПРОГРАМА НА ЧЕТВЪРТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ
„Предизвикай: НЕОСНОВАТЕЛНОТО ОБОГАТЯВАНЕ!“
19 октомври 2018 г.
гр. София, Съдебна палата, тържествена Зала 15

РЕГИСТРАЦИЯ И ОТКРИВАНЕ

8:40 – 09:15

ПЪРВИ ПАНЕЛ

9:15 – 11:05 (модератор: д-р Делян Недев)

1. Някои аспекти на неоснователното обогатяване в римското право (Малина Новкиришка,
професор, дюн, ПУ „Паисий Хилендарски“)
2. Основанията на правото и правното основание (Бойка Чернева, доцент, доктор по право, ПУ
„Паисий Хилендарски“)
3. Правна същност на понятието “основание” в института на неоснователното обогатяване
(Ивайло Малинов, докторант, ПУ „Паисий Хилендарски“)
4. Опит върху понятието за правно основание. Неоснователно обогатяване в светлината на
чистото учение за правото. Аналитична позиция (Радослав Оведенски, докторант, УНСС)
5. Още веднъж за съотношението между началната липса на основание по чл. 55, ал. 1 ЗЗД и
основанието по чл. 26, ал. 2 ЗЗД (Димитър Стоянов, главен асистент, доктор по право, СУ „Св.
Климент Охридски“)

КАФЕ ПАУЗА

11:05 – 11:20

ВТОРИ ПАНЕЛ

11:20 – 13:10 (модератор: д-р Димитър Топузов)

1. Някои въпроси на неоснователното обогатяване по чл. 59 ЗЗД в теорията и съдебната
практика (Поля Голева, професор, доктор по право, ИДП при БАН)
2. Субсидиарният характер на общия иск за неоснователно обогатяване (Красимир Митев,
доцент, доктор по право, ПУ „Паисий Хилендарски“)
3. Незаконно прекратяване на трудовия договор от работника и неоснователно обогатяване
Ярослава Генова, доцент, доктор по право, ПУ „Паисий Хилендарски“)

4. Реституция на извършеното по договор за услуга в хипотезите на неоснователно
обогатяване (Константин Белев, докторант, УНСС)
5. Компенсация на вини при договорната отговорност и неоснователното обогатяване
(Андреан Славчев, докторант, ПУ „Паисий Хилендарски“)

ОБЕДНА ПОЧИВКА

13:10 - 14:00

ТРЕТИ ПАНЕЛ

14:00 – 15:50 (модератор: д-р Васил Петров)

1. Неоснователното обогатяване и правата на приравнения на добросъвестен владелец (чл. 71,
ал. 3 и чл. 74, ал. 2 ЗС) (Делян Недев, асистент, доктор по право, УНСС)
2. Хипотези на неоснователно обогатяване между съпрузи (Атанас Петров, асистент,
доктор по право, УНСС)
3. Подобрение на наследство – претенцията по чл. 12, ал. 2 ЗН и правото на делба (Стоян
Ставру, доктор по право, доктор по философия)
4. Искове за неоснователно обогатяване, произтичащи от неизплатени авторски и
лицензионни възнаграждения (Атанас Костов, адвокат)
5. Обогатява ли се неоснователно лизингодателят, получил неустойка в размер на оставащите
плащания по договора за финансов лизинг? (Александър Александров, главен асистент, доктор по
право, ИДП при БАН)

КАФЕ ПАУЗА

15:50 – 16:05

ЧЕТВЪРТИ ПАНЕЛ

16:05 – 18:00 (модератор: адв. Стефан Тихолов)

1. Възстановяване на противоконституционни публични държавни вземания (Васил Петров,
доктор по право)
2. Искът за неоснователно обогатяване във връзка с незаконосъобразен нормативен или
административен акт (Деян Драгиев, адвокат)
3. Принципите на правна сигурност и защита на оправданите правни очаквания в светлината
на т. 8 и т. 9 от тълк.д. 7/2017 на ОСГТК на ВКС (Мартин Бъбаров, докторант, СУ „Св. Климент
Охридски“)
4. Неплатежоспособен ли е по смисъла на чл. 608 ТЗ търговец, който не е в състояние да
изпълни задължение, породено от менителнично неоснователно обогатяване? (Николай Павлевчев,
докторант, ПУ „Паисий Хилендарски“)
5. Обратният изпълнителен лист (Светослав Пандилов, адвокат)

ЗАКРИВАНЕ

18:00

