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Програма 

 

МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ 

„ТРИДЕСЕТ ГОДИНИ ОТ ПРИЕМАНЕТО НА КОНВЕНЦИЯТА ЗА ПРАВАТА НА 

ДЕТЕТО: ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ПЕРСПЕКТИВИ“ 

 

10.12.2019 г., Нов български университет, Корпус 1, Зала 210 

 

 

Регистрация на участниците: 8.30 – 9.30 ч. 

 

Откриване на конференцията: 9.30 – 10.00 ч.  
Приветствие от проф. д-р Екатерина Михайлова, ръководител на департамент „Право“, Нов 

български университет, член на организационния комитет 

Как се прие Конвенцията за правата на детето? – доц. д-р Цветалина Петкова, Нов български 

университет, член на организационния комитет 

 

ПЪРВИ ПАНЕЛ  

Публичноправни аспекти: 10.00 – 11.00 ч. 

Модератори: доц. д-р Катерина Йочева и гл. ас. д-р Силвия Цонева, членове на 

организационния комитет 

 

проф. Райна Николова, доктор на науките, Нов български университет, департамент „Право“ – 

„Административноправен статус на родителя в процеса на отглеждане и развитие на детето“ 

проф. д-р Благой Видин, Нов български университет, департамент „Право“ – „Правен режим на 

децата мигранти“ 

проф. д-р Веселина Манева, Нов български университет, департамент „Право“ – „Правото на 

детето за свободно участие в културния живот и изкуствата“ 

проф. д-р Екатерина Михайлова, Нов български университет, департамент „Право“ – „За и 

против задължителната медиация с цел защита правата на детето в процеса на бракоразводно 

дело“ 

Assoc. Prof. PhD Magdalena Sitek, Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De 

Gasperi, Alcide De Gasperi University of Euroregional Economy – „The right of a child to get to know 

own identity“ 

Marcin Maminski, PhD, Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi (Alcide 

De Gasperi University of Euroregional Economy) – „Protection of human rights by local governments“ 

assistant professor Małgorzata Andrzejczak – Świątek, PhD, Police Academy in Szczytno (Poland) – 

„Child’s protection in the situation of ethnic armed conflict – international legal standards“ 

Iwona Florek, PhD, Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi, Alcide De 

Gasperi University of Euroregional Economy – „Human rights in the context of ensuring the safety of 

the tourist – child“ 



 

2 

 

доц. д-р Бойка Чернева, Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“ –„Правата на 

детето в контекста на социалната държава“  

доц. д-р Веселин Лулански, Европейско висше училище по икономика и мениджмънт – 

„Образователна политика и права на детето“  

доц. д-р Деница Топчийска, Нов български университет, департамент „Право“ – 

„Правото на лична неприкосновеност на децата в дигиталната среда“ 

 

Кафе пауза: 11.00 – 11.30 ч. 

 

ПЪРВИ ПАНЕЛ (продължение)  

Публичноправни аспекти: 11.30 – 12.30 ч.  

Модератори: доц. д-р Катерина Йочева и гл. ас. д-р Силвия Цонева, членове на 

организационния комитет 

 

доц. д-р Ивайло Стайков, Нов български университет, департамент „Право“ – 

„Международноправна уредба на детския труд“ 

доц. д-р Катерина Йочева, Нов български университет, департамент „Право“ – „Процес на 

докладване съгласно Конвенцията за правата на детето“ 

доц. д-р Петя Неделева, Нов български университет, департамент „Право“ – „Съдилищата за 

маловръстни“ 

Assistant Professor Marta Czakowska (Matysiak), PhD, Kujawy and Pomorze University in 

Bydgoszcz, Institute of Law – „Legal position of the Ombudsperson for Children in Poland“ 

Assistant Professor Jelena Ristić, School of Law, University American College Skopje –  

„Protection of Children’s Rights under the European Convention on Human Rights“ 

гл. ас. д-р Гинка Симеонова, Нов български университет, департамент „Право“ – „Правен 

статут на малолетните и непълнолетните съгласно българското данъчно право“ 

д-р Мария Чочова, Нов български университет, департамент „Право“ – „Въпроси относно 

правото на месечна помощ за отглеждане на дете с трайно увреждане“ 

д-р Христо Христозов, председател на Дружество Европейско право – „Правата на детето в 

спорта“ 

Диана Банчева, програмен координатор на Спешъл Олимпикс, България –„Спортът и правото 

на участие на децата“ 

ас. Александър Миланов, Джиндал глобален университет, Индия (Jindal Global University, 

India) – „Анализ на новите препоръки в Общ коментар 24 на Комитета по правата на детето от 

2019 г.“ 

докторант Надежда Славчева, Институт за държавата и правото при БАН – „Децата и техните 

права в здравеопазването съгласно Конвенцията на ООН за правата на детето и някои други 

актове на Съвета на Европа“ 

Йоана Захариева, студент, Нов български университет, департамент „Право“ – „Българският 

опит в гарантирането правото на участие на децата в изготвянето на политики за деца и 

вземането на решения: Съвет на децата към Държавна агенция за закрила на детето“  

 



 

3 

 

Обедна пауза: 12.30 – 13.30 ч. 

 

ВТОРИ ПАНЕЛ  

Наказателноправни аспекти: 13.30 – 15.00 ч.  

Модератори: проф. д-р Екатерина Михайлова и гл. ас. д-р Ралица Костадинова, членове на 

организационния комитет 

 

доц. д-р Екатерина Салкова, ИДП, БАН и гл. ас. д-р Янко Ройчев, ИДП, БАН – „Проявление 

на принципа за разглеждане и решаване на делата в разумен срок по наказателни дела срещу 

непълнолетни“ 

доц. д-р Здравка Кръстева, Софийски университет „Св. Климент Охридски“ – „Тактически 

аспекти на разпита на деца, пострадали от престъпления“ 

гл. ас. д-р Боян Бележков, СУ „Св. Климент Охридски“, ЮФ – „Прилагането на особените 

правила за непълнолетни в другите диференцирани процедури по НПК“ 

гл. ас. д-р Красимир Манов, Софийски университет „Св. Климент Охридски“, ЮФ – 

„Проблеми на наказателноправната защита на деца от престъпно психично въздействие“ гл. ас. 

д-р Надежда Кръстева, ЮЗУ „Неофит Рилски“ – „Съвременни предизвикателства пред 

наказателноправната закрила на малолетни и непълнолетни лица в Република България“ 

гл. ас. д-р Пресиян Марков, ЮФ на УНСС, катедра „НПН“ – „Последици от осъждането като 

непълнолетен“  

гл. ас. д-р Петя Митрева, УНСС, ЮФ – „Наказателноправно значение на съгласието на 

пострадалия малолетен и непълнолетен“ 

гл. ас. д-р Цветана Петрова, Академия на МВР – „Наказателноправни гаранции за упражняване 

правото по чл. 19 от Конвенцията за правата на детето“ 

гл. ас. д-р Ралица Костадинова, Нов български университет, департамент Право – „Някои 

въпроси на условното осъждане при непълнолетните лица“ 

гл. ас. д-р Елена Недялкова, Нов български университет, департамент „Право“ – 

„Съдебнопсихологичната експертиза по наказателни дела срещу непълнолетни“ 

д-р Десислава Петрова, ЮЗУ „Неофит Рилски“ – „Нормативна уредба на задържането на 

малолетни и непълнолетни лица според българското законодателство“ 

 

Кафе пауза: 15.00 – 15.30 ч. 
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ТРЕТИ ПАНЕЛ 

Гражданскоправни аспекти: 15.30 – 17.00 ч.  

Модератори: доц. д-р Цветалина Петкова и гл. ас. д-р Емилия Димитрова, членове на 

организационния комитет 

 

проф. Екатерина Матеева, доктор на науките, СУ „Св. Климент Охридски“, ЮФ, Нов 

български университет, департамент „Право“ – „Висшите интереси на детето по чл. 3 от 

Конвенцията на ООН за правата на детето като критерий за разрешаване на задгранично 

пътуване на дете без съгласие на единия родител“ 

проф. Малина Новкиришка-Стоянова, доктор на науките, Нов български университет, 

департамент „Право“ – „Римскоправната защита на децата“ 

проф. д-р Поля Голева, Нов български университет, департамент „Право“ –„Правна защита на 

детето при домашно насилие“ 

Assoc. Prof. Maciej Rzewuski, PhD, University of Warmia and Mazury – „The child as a 

counterparty“ 

доц. д-р Михаил Малчев, районен съдия, Висше училище по агробизнес и развитие на 

регионите – „Практически проблеми при осъществяване на съдебните производства за 

настаняване на деца извън биологичното семейство“ 

доц. д-р Цветалина Петкова, Нов български университет, департамент „Право“, д-р Румен 

Рашков – „Родителското отчуждение – психологически и юридически аспекти“ 

Assistant Professor Ilija Rumenov, PhD, University “Ss Cyril and Methodius” – Skopje, Faculty of 

Law  – „The impact of the UN Convention on the rights of the Child on the Hague Convention on the 

Civil Aspects of International Child Abduction“ 

гл. ас. д-р Деяна Марчева, Нов български университет, департамент „Право“ –  

„Правата на детето и детската литература“ 

гл. ас. д-р Емилия Димитрова, Нов български университет, департамент „Право“ –  

„За правото на детето на изслушване съгласно чл. 12 от Конвенцията за правата на детето“ 

гл. ас. д-р Силвия Цонева, Нов български университет, департамент „Право“ –   

„Когато децата причинят вреди другиму“ 

ас. Петър Топуров, Институт за държавата и правото при БАН  – „Правно положение на 

малолетните и непълнолетните като бенефициери по договор в полза на трето лице“ 

 


