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Професиите
на бъдещето
Световната задлъжнялост –
последици и перспективи

На стр. 12

На стр. 6

55 години катедра „Анатомия
и физиология на човека“
Стр. 5

На стр. 8

Над 1600 кандидат-студенти се явиха
на предварителните изпити

В броя ще прочетете още:
100 години от създаването на
знаменитата теорема на Еми Ньотер
Кои автори спечелиха наградите
в студентския литературен конкурс
Неизвестно и непубликувано писмо
на Елисавета Багряна от 1927 година
Книгата на проф. Джузепе Консоло за
атентата срещу папата бе представена
в Университета
Спомен за алпиниста Боян Петров

Низ от инициативи в Юридическия
факултет
20 години Национална научна
конференция за студенти и докторанти
филолози
„Пловдивски исторически форум“ –
списанието за историческа наука
в Пловдив
Студенти и докторанти от ПУ
провокираха творческия си потенциал
чрез сетивата
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Нова книга за спедиционния договор
Изабела ПЕТКОВА – студентка в 4. курс на ЮФ
Гл. ас. д-р Ангел ШОПОВ
На 28.04.2018 г. в зала „Компас“ на Пловдивския университет
бе представена книгата „Спедиционният договор“ с автор д-р Жана
Колева – главен асистент в Юридическия факултет. Сред присъстващите бяха заместник-деканът на ЮФ доц. д-р Христо Паунов, колеги
преподаватели, студенти, докторанти и практикуващи юристи.
Модератор бе Стоян Ставру, д-р по право и по философия, основател на сайта „Предизвикай правото!“ и редактор на едноименната
поредица в издателство „Сиела“, в рамките на която излиза и книгата на д-р Колева*.
Поздравления и отзиви lege ferenda. Той отбеляза, че
за автора и книгата поднесо- макар авторът да е имал за
ха доц. Паунов, проф. д-р Гри- обект на своето изследване
гор Григоров, доц. д-р Мария едва шест разпоредби на ТърКьосева, докт. Ивайло Василев говския закон (ТЗ), уреждащи
и др. Доц. Паунов приветства спедиционния договор, обемът
практиката все повече дисерта- на труда показва обмислянето в
ции на колеги от Факултета да детайли на всеки един проблем,
виждат бял свят под формата възникващ в правоприлаганена печатни издания – по този то. Доц. Кьосева пък наблегна
начин се утвърждава името на освен на научно-преподавателЮФ на Пловдивския универси- ския принос на д-р Колева и
тет като авторитетно изследо- на практическите измерения на
вателско звено, популяризират публикувания труд, в качествосе резултатите от вече извър- то си на арбитър в най-стария
шени изследвания, както и и известен арбитраж у нас –
самият автор.
Арбитражния съд на БТПП.
Проф. Григоров припомД-р Колева благодари
ни достойнствата на книгата, на публиката, на своя научен
чийто първообраз е дисерта- ръководител проф. д-р Поля
ционният труд на д-р Колева – Голева и на колегите проф. Грис това изследване тя получи горов и гл. ас. д-р Ангел Шопов
през 2016 г. образователно- за критичните им бележки и
научната степен „доктор по вдъхновяващите идеи по време
право“. Накратко те са: новост, на обсъждането на дисертациактуалност, задълбочен анализ ята – първообраз на книгата.
и най-вече предложенията de След това авторката представи
* Книгата излезе през м. ноември 2017 г. Ето нейното библиографско описание – Колева, Ж. Спедиционният договор. С.: Сиела, 2017, 308 с. – повече
вж. http://ciela.bg/books/book/speditsionniiat-dogovor/2659.

Магията на Бурса
От стр. 20
собственост на „Bursaspor“
(„Бурсаспор“), известен футболен отбор в Турция.
Топлото време не ми попречи да пия и чай. Това е найпопулярната напитка в цялата
страна. Да отидеш в Турция и
да не пиеш чай, е все едно да
отидеш във Франция и да не
видиш Айфеловата кула. Затова препоръчвам на тези, които
ще ходят там, задължително
чай! Докато бях в града, срещу
скромната сума от 5 лири опитах и турския сладолед, който
е наистина божествен, топи се
бавно и имаш възможността да
му се насладиш.
Вечерта преди да се върнем
в България, направихме една

кратка разходка с колегите.
И през нощта Бурса е изключително красив град, всичко е
осветено, а е още по-добре, ако
си някъде нависоко, защото се
радваш пълноценно на феерията от цветове.
На следващия ден след
закуска потеглихме за България, като имахме престой от
два часа в Истанбул. Посетихме
прочутата Желязна църква „Св.
Стефан“, наскоро реконструирана от истанбулската община
и официално открита.
Доволни от видяното, се
върнахме в България и всеки
пое по своя път не само със
сувенири, но и със спомените
от едно незабравимо изживяване!

Гл. ас. д-р Жана Колева и д-р Стоян Ставру

акценти от самото монографично изследване. Обърна се внимание, че изследваният договор
е от значение за транспортната
политика на ЕС – той „обслужва“
свободното движение на стоки
и подпомага функционирането
на вътрешния пазар. В монографията е изяснено понятието за спедиционен договор
чрез анализ на юридическите
елементи в съдържанието на
легалното определение, макар
то да се характеризира с максимална абстрактност. Направено
е сравнение със законодателствата на Германия, Австрия,
Франция и Италия, за да се
открият „допирните“ точки и
да се откроят „разделителните“
линии. Подробно се проследява усложнението в предмета на
спедиционния договор, продиктувано от високите изисквания на търговската практика.
Обсъдени са два силно дискутирани в европейски план
метода: абсорбционен и комбинационен. Не са пропуснати и разрешенията на soft law.
Обобщена е съдебната практика по въпроси относно отговорността, което допринася за
съобразяване на поведението
на страните в бъдещи подобни
отношения. В края на презентацията си д-р Колева илюстрира
материята с няколко казуса от
практиката, които повдигнаха
въпроси, естествено, зададени
с предимство на присъстващите студенти юристи.
В дискусията по проблеми,
засегнати в изследването, практическата насока бе поставена
от модератора д-р Ставру и от
съдията в Софийския районен
съд Васил Петров, д-р по право.
Д-р Ставру отправи редица
въпроси във връзка с конку-

ренцията между законния
залог, чиято уредба се намира
в Търговския закон и е в полза
на спедитора, от една страна,
и особения залог съгласно със
Закона за особените залози, от
друга, когато залозите са учредени върху една и съща вещ.
Съдия Петров също отправи
питане, но относно това дали
следва да се реципира уредбата на прекия иск на доверителя
спрямо превозвача, доколкото
към настоящия момент този
иск няма нормативна уредба.
На свой ред докторант Андреан
Славчев, адвокат в Пловдивската адвокатска колегия, попита
дали несъщинските облигационни задължения влизат в
съдържанието на спедиционния договор. Този въпрос въвлече в разисквания и самата
публика.
Провокирани от дискусията, участие взеха и други присъстващи. Изабела Петкова,
студентка по право от четвърти
курс, пожела да узнае възможно ли е спедиционният договор да бъде безвъзмезден. Хр.
Кутиев, докторант в ИДП – БАН,
също изрази интерес към дискутираните тези и към анализа
на отделни въпроси в представяната книга. Д-р Шопов припомни, че д-р Колева е и икономист, което ѝ дава още една
ценна гледна точка като изследовател. Той поиска да разбере мнението на д-р Колева по
въпроса дали спедиционният
договор може да има характер
на потребителски договор.
Д-р Колева отговори компетентно и изчерпателно на всички въпроси, след което публиката ú пожела много бъдещи
творчески и професионални
успехи.

