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Юбилейна научна конференция в чест на  

110 години от рождението на професор Живко Сталев и  

100 години от рождението на професор Витали Таджер 

„Актуални проблеми на частното право и гражданския процес“ 
 

Място на провеждане: Зала „Проф. Марин Дринов“,  

Централна сграда на БАН, гр. София, Ул. „15-ти ноември“, № 1 
 

19.05.2022 г./Четвъртък 
Първи панел 

 

09:30 ч.    Доц. Петър Бончовски, ръководител на Секция „Гражданскоправни науки“ в 

Института за държавата при БАН 

  Приветствено слово 

 

10:00-10:30  Проф. Поля Голева, Институт за държавата и правото при БАН 

„Професорите Витали Таджер и Живко Сталев – едни от най- светлите умове 

на българската правна мисъл“ 

„Доизграждане на теорията за видовете граждански правоотношения" 

 

10:30-10:45      Проф. чл. кор. Иван Русчев, ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски“ 

       „Актуални въпроси на нищожността в практиката на ВКС“ 

 

10:45-11:00   Проф. чл. кор. Атанас Семов, ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски“ 

„Огромното практическо значение на задължението за съответстващо на 

Правото на ЕС тълкуване на приложимото вътрешно право“ 

 

11:00-11:15  Проф. Малина Новкиришка, ЮФ на  СУ „Св. Климент Охридски“ 

„Римскоправни и съвременни аспекти на ползването на публична собственост“ 

 

11:15-11:30  Доц. Галина Димитрова, ЮФ на  СУ „Св. Климент Охридски“  
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„Clausula rebus sic stantibus и договора за отглеждане на дете в приемно 

семейство“ 

 

11:30-11:14  Доц. Росен Карадимов, ЮФ на СУ „Св. Климент  Охридски“ 

„Спиране на съдебното производство по иск за нарушени права върху марка при 

висящо административно или съдебно производство по отмяна или заличаване 

на марката“ 

 

11:45-12:30  Дискусия 

 

12:30-13:30  Обедна почивка 

Втори панел 

 

13:30-13:45 Доц. Петър Бончовски, Институт за държавата и правото при БАН 

„Непререшаемост на мотивите на съдебното решение по граждански спорове. 

Тенденции в практиката на ВКС“ 

 

13:45-14:00  Гл. ас. Петър Топуров, Институт за държавата и правото при БАН  

„Прекъсва ли погасителната давност изпълнително действие, извършено след 

като е настъпила перемпция по изпълнителното дело?“ 

 

14:00-14:15 Докт. Владислав Дацов, Институт за държавата и правото при БАН 

„Прекратяване на полицитационното правоотношение“ 

 

14:15-14:30 Съдия Петър Петров, РС-гр. Димитровград, 

„Съвременен поглед към тезата на Таджер, че деликтната отговорност за 

нарушения на авторското право е проявление на чл. 45 от Закона за 

задълженията и договорите“ 

 

14:30-14:45 Докт. Стелияна Златева, ЮФ на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ 

„Заобикаляне на закона в международното инвестиционно право“ 

 

14:45-15:00 Докт. Стелияна Немцова, ЮФ на ПУ „Паисий Хилендарски“ 

„Форма и ред на предявяване на инцидентен установителен иск в гражданския 

процес“ 

 

15:00-15:15  Ас. Ивайло Малинов, Департамент „Право“ на НБУ 
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„По въпроса за релевирането на възражение, направено с допълнителния 

отговор на исковата молба в производството по търговски спорове“ 

 

15:15-15:30 Докт. Делян Джуров, ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски“ 

„Положение на лицата, предявили иска, в производството по колективни 

искове“ 

 

15:30-15:45 Матей Марев, председател на Арбитражен съд към Българската асоциация на 

микропредприятията 

„Актуални проблеми на арбитражното правораздаване“ 

 

15:45-16:00 Докт. Димитър Петров, ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски“ 

„Моралните аргументи в обосноването на българските съдилища“ 

 

16:00-16:30 Дискусия, закриване на първия конферентен ден.  

 

20.05.2022 г./Петък 
Първи панел 

 

09:30-09:45   Гл. ас. Атанас Блидов, Институт за държавата и правото при БАН 

„Електронният граждански процес“  

 

09:45-10:00  Докт. Румен Неков, ЮФ на ПУ „Паисий Хилендарски“ 

„Някои проблеми, които поставя тълкувателната конструкция в т. 5 от ТР № 

2/26.06.2015 г. на ОСГТК на ВКС по тълк. д. № 2/2013 г.“ 

 

10:00-10:15 Съдия Васил Петров, Софийски районен съд 

„Изчерпателно ли са уредени хипотезите на съставяне на акт за раждане в 

българското право?“ 

 

10:15-10:30 Доц. Михаил Малчев, Висше училище по агробизнес и развитие на регионите 

„Защитава ли производството по чл. 129, ал. 2 от Семейния кодекс най – 

добрия интерес на детето?“ 

 

10:30-10:45 Докт. Атанас Додов, ЮФ на УНСС  

„Придобивната давност като основание за придобиване на вещно право на 

строеж и на право на суперфициарна собственост“ 
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10:45-11:00 Докт. Крум Димитров, Институт за държавата и правото при БАН 

„Граници на поземлените имоти. Искова защита при гранични спорове. 

Значение на кадастралната основа и приложението на плана за регулация.“ 

 

11:00-11:15 Гл. ас. Христина Танчева, ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски“ 

„Допустима ли е уговорка, че договорът не подлежи на разваляне?“ 

 

11:15-11:30 Докт. Мая Маркова-Русимова, ЮФ на ЮЗУ „Неофит Рилски“ 

„Отговорност на цедента за съпричиняване на вреди от неизпълнение на 

договор“ 

 

11:30-11:45  Докт. Мартин Пенчев, Институт за държавата и правото при БАН 

„Актуални проблеми свързани с прехвърляне на вземания по потребителски 

договори“ 

 

11:45-12:00  Д-р Венцислав Великов 

„Сравнителен анализ на възможните участници в корупционни схеми по Закона 

за чуждестранните корупционни практики на САЩ и по ЗПКОНПИ на 

Република България“ 

 

11:45-12:30 Дискусия 

 

12:30-13:30 Обедна почивка 

Втори панел 
 

13:30-13:45 Доц. Петя Неделева, ЮФ на ПУ „Паисий Хилендарски“ 

           „Професор Живко Сталев – един живот, посветен на правото“  

 

13:45-14:00  Адв. д-р Ясен Николов 

„Стопанската непоносимост – проблеми и предизвикателства“ 

 

14:00-14:15 Докт. Емил Лукаев, Институт за държавата и правото при БАН 

„Процесуални способи за защита на залогодателя при пристъпване към 

изпълнение по реда на ЗОЗ“ 

 

14:15-14:30 Докт. Людмил Карауланов, Институт за държавата и правото при БАН 
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„Относно правото на малолетните да извършват разпоредителни сделки с 

получени по наследство дружествени дялове в еднолично дружество с 

ограничена отговорност“ 

 

14:30-14:45 Докт. Даниил Паликаров, ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски“ 

„Отговорност на представителя на юридическо лице - член на съвет на АД за 

вреди, причинени на акционерното дружество“ 

 

14:45-15:00 Докт. Емануил Колев, ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски“ 

„Възникване и упражняване на колективните права на акционерите в общото 

събрание на обикновеното акционерно дружество при универсално 

правоприемство и съпритежаване на акции“ 

 

15:00-15:15 Докт. Николай Павлевчев, ЮФ на ПУ „Паисий Хилендарски“ 

„Право на напускане на АД от акционер с винкулирани акции – предложения de 

lege ferenda“ 

 

15:15-15:30 Д-р Нели Маданска, БНБ 

„Оздравяването на предприятието на длъжника и концепцията за „втори 

шанс за почтените търговци“ 

 

15:30-15:45 Ас. Владислав Иванов, ЮФ на РУ „Ангел Кънчев“ 

„Откриване на вторично производство по несъстоятелност в България – 

практически въпроси“ 

 

15:45-16:00 Докт. Теофана Евгениева, Институт за държавата и правото при БАН 

„Проверка на редовност на молба за предявяване на вземания в производство по 

несъстоятелност по ТЗ“ 

 

16:00-16:15  Гл. ас. Емилия Димитрова, Департамент „Право“ към НБУ 

Понятието „господстващо положение” в българското конкурентно право 

 

16:15-16:30  Докт. Златка Вълева, ЮФ на ПУ „Паисий Хилендарски“ 

„Подобряване на прилагането и модернизирането на правилата на Европейския 

Съюз за защита на правата на потребителите” 

 

16:30-16:45  Ас. Мария Чочова, Департамент „Право“ към НБУ 
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„Някои въпроси за недействителността на колективния трудов договор“ 

 

16:45-17:00  Докт. Милеслава Богданова-Мишева, ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски“  

„Правни особености при определянето на размера и реда на използване на 

платения годишен отпуск при командироването в рамките на предоставяне на 

услуги“ 

 

17:00-18:00 Дискусия, закриване на конференцията. 

 

Организационен комитет:  

Проф. Ирена  Илиева; проф. Поля Голева; проф. Венцислав Стоянов; доц. Велина Тодорова; 

доц. Петър Бончовски; доц. Николай Колев; гл. ас. Атанас Блидов; гл. ас. Петър Топуров; 

 


