ЛЕГА КОНСУЛТИНГ и EXPERT EVENTS организират:

СЕМИНАР НА ТЕМА:

“АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА
ОБЛИГАЦИОННОТО ПРАВО”
15 февруари 2019 г., гр. София
х-л “Бест Уестърн Сити”, ул. “Стара планина” 6

ЛЕКТОРИ:
БОРИСЛАВ БЕЛАЗЕЛКОВ – съдия във Върховния касационен съд
МИХАИЛ МАЛЧЕВ – съдия в Районен съд - Дупница
ПРОГРАМА НА СЕМИНАРА:
15 февруари 2019 г. - петък:
09.00 – 09.30 ч. - Регистрация на участниците

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



Учредяване, съдържание на заложното и ипотечното право, обект (свой или чужд,
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, погасяване и
заличаване

Лектор: Борислав Белазелков

11.00 – 11.30 ч. - Кафе пауза

11.30 – 13.00 ч. – Тема 2 – НЕПОЗВОЛЕНО УВРЕЖДАНЕ



Обща забрана да се вреди: поведение (действие или бездействие), противоправност,
вреда, причинна връзка, вреда



Отговорност за чужди действия



Вреди от вещи, вреди от трудова злополука и професионално заболяване, отговорност
на държавата и общините за вреди



Отговорност за разноски и злоупотреба с права

Лектор: Борислав Белазелков

13.00 – 14.00 ч. - Обедна почивка - обяд в ресторанта на х-л “Бест Уестърн Сити”

14.00 – 15.30 ч. – Тема 3 – 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

15.30 – 16.00 ч. - Кафе пауза

16.00 – 17.30 ч. – Тема 4 – НЕУСТОЙКИ



Същност и видове неустойка



Практически проблеми при определяне на размера на неустойката



Намаляване на неустойката поради прекомерност



Нищожност на клаузата за неустойка



Погасителна давност при претенции за неустойка



Актуална практика на ВКС, включително постановени Тълкувателни решения, по
спорове, касаещи претенции за неустойка

Лектор: Михаил Малчев

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

