ЛЕГА КОНСУЛТИНГ и EXPERT EVENTS организират:

СЕМИНАР НА ТЕМА:

“АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ
НАОБЛИГАЦИОННОТО ПРАВО”
10 юни 2019г., гр. София
х-л “Novotel Sofia”, бул. “Цариградско шосе” 115 N

ЛЕКТОРИ:
БОРИСЛАВ БЕЛАЗЕЛКОВ – съдия във Върховния касационен съд
КРАСИМИР МАШЕВ - съдия в Апелативен съд – София
ПРОГРАМА НА СЕМИНАРА:
10 юни 2019г. - понеделник:
09.00 – 09.30 ч. – Регистрация на участниците

09.30 - 11.00 ч. - Тема 1–ЗАЛОГ И ИПОТЕКА


Учредяване, съдържаниеназаложното и ипотечното право, обект (свойиличужд,
наличен, бъдещ, погинал), прехвърляне и променяне (подобряване и повреждане) на
обекта, акцесорност



Нищожност на съглашението за друг начин на удовлетворение



Реално обезпечаване на чужд дълг – възражения, прихващане, суброгация



Противопоставимост на залога



Вписване на ипотеката и на последващи факти относно вземането, погасяването и
заличаването

Лектор: Борислав Белазелков

11.00 – 11.30 ч. - Кафе пауза

11.30 – 13.00 ч.– Тема 2 – ПОГАСИТЕЛНА ДАВНОСТ


Правна същност – искова и изпълинтелна давност, възражения за унищожаемост и за
прихващане, предмет на делото по иск за оспорване на вземането като погасено по
давност



Начало, течене, спиране и прекъсване на давността, отказ от изтеклата давност



Давностни срокове
Лектор: Борислав Белазелков

13.00 – 14.00 ч. - Обеднапочивка - обяд в ресторанта на х-л “NovotelSofia”

14.00 – 15.30 ч. – Тема 3 – РАЗВАЛЯНЕ НА ДВУСТРАННИ ДОГОВОРИ – ЧЛ. 87 ЗЗД.
МАТЕРИАЛНОПРАВНИ ПОСЛЕДИЦИ ПРИ РАЗВАЛЯНЕ НА ДВУСТРАННИТЕ
ДОГОВОРИ


Материални предпоставки за разваляне на двустранни договори



Правни последици при разваляне на двустранни договори –неустойки, обезщетение
при разваляне на двустранни договори – чл. 88, ал. 1, изр. 2 ЗЗД; обезщетение при
сключване на заместваща сделка



Уговорка за комисорна клауза



Извънсъдебно разваляне на договора – особености



Съдебно разваляне на договора – практически проблеми
Лектор: Красимир Машев

15.30 – 16.00 ч. - Кафе пауза

16.00 – 17.30 ч. – Тема 4 – НЕУСТОЙКИ



Видове неустойка



Компенсаторни и мораторни неустойки



Задатък



Отметнина



Намаляване на неустойката поради прекомерност



Нищожност на клаузата за неустойка
Лектор: Красимир Машев

17.30 – 17.45 ч. - ЗАКРИВАНЕ НА СЕМИНАРА И ВРЪЧВАНЕ НА СЕРТИФИКАТИТЕ ЗА
УЧАСТИЕ

