Програма на научна конференция в памет на гл.ас. Теодор Пиперков и
доц. Кристиан Таков, с участието на техни ученици
23.03.2019 г.
09:45 ч.

ОТКРИВАНЕ

10:30 ч.

мл. съдия Андрей Георгиев –

Императивни правни норми с оглед служебните

задължения на гражданския съд
10:45 ч.

ас. Ирина Богданова – Искът по чл. 534 ТЗ и възраженията, почерпeни от
каузалното правоотношение

11:00 ч.

ас. д-р Димитър Стоянов – Фидуциарни сделки и клаузата за непрехвърлимост на
вземане - съпоставка и отграничение

11:15 ч.

съдия Васил Александров – Ползва ли се влязлата в сила заповед за изпълнение на
парично задължение със сила на пресъдено нещо?

11:30 ч.

докторант Анастас Пунев - Изменение на иска при периодични вземания

11:45 ч.

доц. д-р Боряна Мусева – Европейско МЧП: по силите ни или свръх тях?

12:00 ч.

съдия Константин Кунчев – Обхват на проверката за неравноправни клаузи в
заповедното производство или за баланса между свободата и справедливостта

12:15 ч.

адв. Мария Шаркова – Основания на гражданската отговорност на медицински
специалисти

12:30 -13:15 ч. ОБЕДНА ПОЧИВКА
13:15 ч.

доц. д-р Стоян Ставру – Къде зимува правото - литературни форми на оцеляване на
идеите в правото

13:30 ч.

д-р Васил Петров – Кодификационният принцип и мълчаливата отмяна на законите

13:45 ч.

д-р Делян Недев – За гражданското неподчинение

14:00 ч.

хон. ас. Димитър Стоименов – Изменение на икономическата основа на договорите и
правни средства за възстановяването на равновесието - преглед на българската
практика, разрешенията на PECL и DCFR

14:15 ч.

адв. Атанас Вълов – Добрите нрави в търговските отношения

14:30 ч.

ас. Атанас Шопов – Правото на първи купувач по чл. 199 от ЗУТ

14:45 ч.

докторант Цветелина Байрактарова – Цесията като способ да обезпечаване

15:00 ч.

Антоний Димитров, сътрудник към ССБ – Относно понятията „недостатък“,
„aliud“ и „пълно неизпълнение“ по смисъла на ЗЗД

15:15 ч.

Диана Асеникова, кандидат за младши съдия – По някои въпроси на погасителната
давност и Павловия иск

15:30 ч.

д-р Тихомир Рачев – Ограничена отговорност до размера на обогатяването в
римското право

