9 декември 2020

ПРОГРАМА
НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ
„Върховенство на правото –
актуални проблеми“

ДЕПАРТАМЕНТ „ПРАВО“, НБУ
ОНЛАЙН в платформата ZOOM

РЕГИСТРАЦИЯ от 9:00 до 9:15 ч.

09:00 – 09:15 Регистрация
09:15 – 09:30 Откриване на конференцията

Първи панел
Модератори: доц. д-р Катерина Йочева и гл. ас. д-р Гинка Симеонова
09:30 – 09:45 Малина Новкиришка - Стоянова, проф. д.н., НБУ
Древноримски прочит на някои съвременни проблеми за върховенството
на правото
09:45 – 10:00 Зорница Йорданова, доц. д-р, Русенски университет „Ангел
Кънчев“, Юридически факултет
Някои актуални проблеми на върховенството на правото в контекста на
законодателния процес в Народното събрание на Република България
10:00 – 10:15 Христо Христев, доц. д-р , СУ „Св. Климент Охридски“
Равенството пред закона като измерение на правовата държава
10:15 – 10:30

Михаил Малчев, доц. д-р, съдия, Висше училище по

агробизнес и развитие на регионите
Бездействието като форма на злоупотреба с правото на наследяване
10:30 – 10:45 Райна Николова, проф. д.н., НБУ
Кодификацията на българското административно законодателство –
необходимо условие за върховенството на правото

10:45 – 11:00 Петя Митрева, гл. ас. д-р, УНСС
Обществената опасност – основен критерий за разграничение на
престъпленията и административните нарушения
11:00 – 11:15 Пресиян Марков, гл. ас. д-р, УНСС
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административното законодателство
11:15 – 11:30

Доротея Димова - Северинова, гл. ас. д-р, Русенски

университет „Ангел Кънчев“, Юридически факултет
Юридическа аргументация и тълкуване през призмата на върховенството
на правото
11:30 – 11:45 Петър Топуров, асистент, БАН
Длъжен ли е съдът да следи служебно за нищожността на договорите,
които са от значение за решаване на висящия пред него правен спор?
11:45 – 12:00 Цветанка Иванова Иванова - Стоянова, докторант, БАН
Омбудсманът в Република България и в някои държави – членки на
Европейския съюз, Европейският омбудсман и Европейската мрежа на
омбудсманите
12:00 – 12:15 Милка Тодорова-Добрикова, докторант, БАН
Ролята и значението на международното право в борбата срещу
международния тероризъм
12:15 – 12:30 Георги Бакьов, докторант, БАН
Благоприятстват
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върховенството на правото и каква е ролята на договорната им
правоспособност?
12:30 – 12:45 Ивайло Стайков, доц. д-р, НБУ
Декларациите на Международната организация на труда – същност и
значение (по повод 100-годишното членство на България)

12:45 – 13:00 Наталия Киселова, доц. д-р, СУ „Св. Климент Охридски“
Неприятелите на правовата държава
13:00 – 13:15 Цветомир Панчев, доктор, МВР
Върховенството на правото и субсидиарност като основни принципи на
работа на Европейската прокуратура

13:15 – 13:30

Дискусия

13:30 – 14:30 Обедна почивка

Втори панел
Модератори: гл. ас. д-р Емилия Димитрова и гл. ас. д-р Силвия Цонева

14:30 – 14:45 Екатерина Михайлова, проф. д-р, НБУ
Върховенството на правото и злоупотреби с право в законодателния
процес
14:45 – 15:00 Атанас Симеонов, доц. д-р, СУ „Св. Климент Охридски“
Разрешаване на инвестиционни спорове между инвеститори и държави по
реда на СЕТА
15:00 – 15:15 Катерина Йочева, доц. д-р, НБУ
ЕГИ - Спазване на принципите на правовата държава в Европейския съюз
15:15 – 15:30 Снежана Ботушарова, доц. д-р, НБУ
Върховенство на правото и изпълнение на решенията на Европейския съд
по правата на човека

15:30 – 15:45 Ралица Костадинова, доц. д-р, НБУ
Гаранции за спазване на принципа на върховенство на правото при
отлагане на изпълнението на наказанието лишаване от свобода
15:45 – 16:00 Деница Топчийска, доц. д-р, НБУ
Върховенството на правото в контекста на регулирането на социалните
медии
16:00 – 16:15 Петя Неделева, доц. д-р, НБУ
Медиацията в училище
16:15 – 16:30 Елена Недялкова, гл. ас. д-р, НБУ
Задължително назначаване на експертиза в наказателното производство
16:30 – 16:45 Емилия Димитрова, гл. ас. д-р, НБУ
Свободата на избор – ордолибералният критерий за установяване на
антиконкурентен ефект
16:45 – 17:00 Силвия Цонева, гл. ас. д-р, НБУ
Принципът на справедливостта и неговите измерения в договорното право

17:00 – 17:15 Деяна Марчева, гл. ас. д-р, НБУ
Върховенство на правото в извънредната държава
17:15 – 17:30 Гинка Симеонова, гл. ас. д-р, НБУ
Директивата срещу практиките за избягване на данъци - приложение на
принципа на върховенство на правото

