
                                                   

                                                                   

	  

ПРОГРАМА	  	  

НА	  ВТОРА	  НАЦИОНАЛНА	  ГОДИШНА	  КОНФЕРЕНЦИЯ	  	  

„Предизвикай:	  ПРАВОТО!”	  

на	  тема	  

„Предизвикай:	  ДАВНОСТТА!“	  

28	  октомври	  2016	  г.	  гр.	  София,	  Съдебна	  палата,	  Конферентна	  зала	  на	  ВКС	  

	  

РЕГИСТРАЦИЯ	  И	  ОТКРИВАНЕ	  	  	   9:00	  –	  09:30	  	  	  

 

ПЪРВИ	  ПАНЕЛ	  	  	   	   	   9:30	  –	  11:00	  	  (модератор:	  д-‐р	  Ст.	  Ставру) 

1.	  ДАВНОСТТА.	  СРАВНЕНИЯ	  И	  ОТГРАНИЧЕНИЯ	  (доц.	  д-‐р	  Кристиан	  Таков,	  СУ	  „Св.	  Климент	  Охридски”)	  

2.	   ПРАКТИЧЕСКИ	   ПРОБЛЕМИ	   НА	   ПРАВНИТЕ	   ПОСЛЕДИЦИ,	   СПИРАНЕТО	   И	   ПРЕКЪСВАНЕТО	   НА	   ПОГАСИТЕЛНАТА	  
ДАВНОСТ	  (Константин	  Кунчев,	  мл.	  съдия,	  СГС) 

3.	  ПОСТЪПВАНЕТО	  НА	  ИСКОВАТА	  МОЛБА	  В	  СЪДА	  И	  ДАВНОСТТА	  (доц.	  д-‐р	  Таня	  Градинарова,	  РУ	  „Ангел	  
Кънчев”) 

4.	   ПРИДОБИВНА	   И	   ПОГАСИТЕЛНА	   ДАВНОСТ	   КАТО	   ФАКТИЧЕСКИ	   СЪСТАВИ,	   ОТ	   КОЙТО	   ПРОИЗТИЧА	   ОПРЕДЕЛЕНО	  
ПРАВО.	   ЕФЕКТ;	   ПРЕДЯВЯВАНЕ	   В	   ПРОЦЕСА	   И	   ИЗВЪН	   НЕГО.	   ОТРАЖЕНИЕ	   НА	   ИЗТЕКЛАТА	   ПРИДОБИВНА	   ИЛИ	   ПОГАСИТЕЛНА	  
ДАВНОСТ	  ПО	  ОТНОШЕНИЕ	  НА	  ПРАВАТА	  НА	  ТРЕТИТЕ	  ЛИЦА	  (Елица	  Стоянова,	  съдия,	  ОС-‐гр.Добрич) 

5.	  ОСОБЕНИ	  ХИПОТЕЗИ	  НА	  НАЧАЛО	  НА	  ДАВНОСТТА,	  РАЗГЛЕДАНИ	  ПРЕЗ	  ПРАКТИКАТА	  НА	  ВКС	  ПО	  ЧЛ.	  290	  ГПК	  
(Добри	  Тенев,	  студент,	  ЮЗУ	  „Неофит	  Рилски”)	  

 

КАФЕ	  –	  ПАУЗА	  	   	   	   	  11:00	  –	  11:20	  

 

ВТОРИ	  ПАНЕЛ	  	  	   	   	   	  	  11:20	  –	  13:00	  	  	  (модератор:	  д-‐р	  Д.	  Недев)	   



1.	  РЕЛЕВИРАНЕ	  НА	  ПОГАСИТЕЛНАТА	  ДАВНОСТ	  ПО	  ИСКОВ	  РЕД	  (д-‐р	  Васил	  Петров,	  съдия,	  СРС) 

2.	  ЗА	  ДЕЙСТВИЕТО	  НА	  ЧАСТИЧНИЯ	  ИСК	  ПО	  ОТНОШЕНИЕ	  НА	  ПОГАСИТЕЛНАТА	  ДАВНОСТ	  И	  ЗА	  ЕФЕКТА	  НА	  ПРЕКЛУЗИЯТА	  
ПО	  ЧЛ.	  133	  ГПК	  ВЪРХУ	  ВЪЗРАЖЕНИЯ	  ЗА	  ИЗТЕКЛА	  ДАВНОСТ	  (доц.	  д-‐р	  Мирослав	  Димитров,	  УНСС) 

3.	  ПОГАСИТЕЛНАТА	  ДАВНОСТ	  ПРИ	  ДОГОВОРИТЕ	  ЗА	  МЕЖДУНАРОДЕН	  ПРЕВОЗ	  НА	  ТОВАРИ	  ПО	  МОРЕ	  (гл.ас.д-‐р	  
Диана	  Маринова,	  УНСС) 

4.	  ПРЕКЪСВА	  ЛИ	  ЧАСТНОТО	  ИЗПЪЛНЕНИЕ	  ПО	  РЕДА	  НА	  ЗОЗ	  ПОГАСИТЕЛНАТА	  ДАВНОСТ	  ОТНОСНО	  ОБЕЗПЕЧЕНОТО	  
ВЗЕМАНЕ	  (д-‐р	  Димитър	  Иванов) 

5.	  ДАВНОСТ	  НА	  ВЗЕМАНЕТО	  НА	  НАЕМАТЕЛЯ	  ЗА	  ПОДОБРЕНИЯ,	  ИЗВЪРШЕНИ	  ВЪРХУ	  НАЕТИЯ	  ИМОТ	  (Деян	  Петров,	  
студент,	  	  СУ	  „Св.	  Климент	  Охридски”	  )	  

 

ОБЕДНА	  ПОЧИВКА	  	   	   	   	   	  13:00-‐14:00	  

	  

ТРЕТИ	  ПАНЕЛ	  	   	   	   	   	  14:00	  –	  15:30	  (модератор:	  адв.	  Ст.	  Тихолов) 

1.	  ПРИЛАГАНЕ	  НА	  ИНСТИТУТА	  НА	  ПОГАСИТЕЛНАТА	  ДАВНОСТ	  В	  ДАНЪЧНОТО	  ПРАВО	  (проф.д-‐р	  Ганета	  Минкова,	  
СУ	  „Св.	  Климент	  Охридски”) 

2.	  ПРАКТИЧЕСКИ	  ПРОБЛЕМИ	  ПРИ	  ПОГАСЯВАНЕТО	  ПО	  ДАВНОСТ	  НА	  ДАНЪЧНИТЕ	  ЗАДЪЛЖЕНИЯ	  (ас.	  Нина	  Тагарова,	  
РУ	  „Ангел	  Кънчев”) 

3.	  ОПТИМИЗИРАНЕ	  НА	  ПОГАСИТЕЛНАТА	  ДАВНОСТ	  В	  ДАНЪЧНОТО	  ПРАВО	  И	  ПРОЦЕС	  (докторант	  Тодор	  
Тодоров,	  УНСС) 

4.	  ДЕЙСТВИЯТА	  ПО	  ПРЕДЯВЯВАНЕ	  НА	  ВЗЕМАНИЯ	  В	  ПРОИЗВОДСТВО	  ПО	  НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ	  И	  ТЯХНОТО	  ОТРАЖЕНИЕ	  
ВЪРХУ	  ДАВНОСТНИТЕ	  СРОКОВЕ	  (докторант	  Димитринка	  Костадинова	  –	  Младенова,	  РУ	  „Ангел	  Кънчев”) 

5.	  ПРИЛОЖИМ	  ЛИ	  Е	  ИНСТИТУТЪТ	  НА	  ПОГАСИТЕЛНАТА	  ДАВНОСТ	  В	  НАСЛЕДСТВЕНОТО	  ПРАВО	  (Мартин	  Пенчев,	  
студент,	  УНСС)	  

 

КАФЕ	  –	  ПАУЗА	  	  	   	   	   	   15:30	  –	  15:50	  

	  

ЧЕТВЪРТИ	  ПАНЕЛ	   	   	   	   	  15:50	  –	  18:00	  	  (модератор:	  д-‐р	  В.	  Петров) 

1.	  ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ	  И	  ВЗАИМОЗАВИСИМОСТ	  МЕЖДУ	  СУБЕКТИВНИТЕ	  ПРЕДЕЛИ	  НА	  СИЛАТА	  НА	  ПРЕСЪДЕНО	  НЕЩО	  НА	  
СЪДЕБНИТЕ	  РЕШЕНИЯ	  И	  ПРИДОБИВНАТА	  ДАВНОСТ	  (Атанас	  Додов,	  съдия,	  СРС) 

2.	  СПИРАНЕ	  НА	  ПРИДОБИВНАТА	  ДАВНОСТ	  (д-‐р	  Стоян	  Ставру,	  НБУ) 

3.	  „ЧИСТО“	  ПРАВО	  ЛИ	  СЕ	  ПРИДОБИВА	  ПО	  ДАВНОСТ?	  (ас.	  д-‐р	  Делян	  Недев,	  УНСС)	   

	   
ЗАКРИВАНЕ	  НА	  КОНФЕРЕНЦИЯТА	  	   	  	  	  	  18:00  


