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ДВАДЕСЕТ ГОДИНИ НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ – 

 ДВАДЕСЕТ ГОДИНИ СЪВРЕМЕННО ЮРИДИЧЕСКО ОБРАЗОВАНИЕ 

. 

 Департамент Право на НБУ организира семинар на тема „Двадесет години Нов 

Български Университет – двадесет години съвременно юридическо образование”., 

който се проведе на 2-5 юни в Халкидики, Гърция. В него взеха участие преподаватели 

и студенти от магистърска програма „Право” на НБУ.  

 Ръководителят на Департамент Право проф. д-р Румен Владимиров откри 

семинара. В приветствието си той припомни, че със създаването на програма „Право” 

към Магистърски факултет на Нов Български Университет през 1991 г. се поставя 

началото на модернизирането на висшето юридическо образование в България с 

използване на най-добрите традиции в тази сфера на науката и с развитието на 

съвременните форми на обучение.  

 Следва да се отбележи, че студентите показаха изключителен и сериозен интерес 

към това традиционно за Департамента събитие. Показателни за това са значителният 

брой на изнесените доклади – 32, които бяха подготвени от 35 студенти. Представените 

теми бяха от областта на публичноправните, гражданскоправните и 

наказателноправните науки. Преимуществено присъстваха доклади, посветени на 

наказателното право.  

Събитието протече в творческа обстановка, обмяна на идеи и колегиални 

дискусии по важни за съвременната правна система въпроси. Семинарът даде 

възможност за творческа изява на младите хора пред специализирана професионална 

аудитория. Надяваме се това да допринесе за тяхната ангажираност с определени теми 

от съвременната юридическа европейска и национална действителност.  

 Семинарът насърчи активността и старанието на студентската общност при 

подготовката и презентацията на въпроси от значим правен интерес. Стимулира 

желанието им да развиват своите умения за водене на диалог. Подсказа различни 

възможности за представяне на придобитите теоретични познания. Позволи в 

приятелска атмосфера с характерната за младите хора енергичност и активност да 

отстояват различни становища, да изразяват мнения и защитават конкретни тези от 

областта на правото. 
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ПРЕДСТАВЕНИ ДОКЛАДИ НА СЕМИНАРА: 

 

 Къймет Баадиева, „Европейско гражданство” 

 Владимир Хаджиев, “Европейска интеграция и еволюция на конкуренцията. 

Нови форми и средства на   конкуренцията”   

 Димитър Димитров, “Сравнително изследване върху основните механизми за 

подпомагане на инвестициите във възобновяеми енергийни източници в 

държави-членки на Европейския съюз” 

 Мария Илиева, “Привличане на обвиняем в досъдебното производство” 

 Теодора Кузманова , “Хулиганство” 

 Габриела Нончева, „Мерки за неотклонение. Други мерки за процесуална 

принуда.” 

 Благовест Събев, „Трафик на хора”  

 Сокол Недков, „Хулиганските подбуди като особен субективен признак на 

състава” 

 Надежда Христоскова, „Трафик на жени” и  

„Психологически анализ на серийния престъпник” 

 Георги Чобанов, „Специални разузнавателни средства и тежки престъпления”  

 Иван Владимиров, „Наркотиците. Производство, трафик и разпространение.” 

 Анастасия Игнатова, „Екологични престъпления. Промени в 

законодателството” 

 Станислав Петков, „Екологични престъпления. Промени в законодателството” 

 Евгени Павлов, „Вина и вменяемост” 

 Гарик Новосардян, „Вина и вменяемост” 

 Ангел Николов, „Вина и вменяемост” 

 Майер Герон, "Данъчни задължения на чуждестранни лица"  

 Александър Скобелев, „Данъчни измами” 

 Анелия Владимирова, „Престъпления против финансовата система” 

 Лъчезар Ценков, “Престъпления против интелектуалната собственост” 

 Владислава Галева, „Задържане на заложници” 

 Огнян Боянов, “Случайно деяние при автотранспортните престъпления” 

 Татяна Трифонова, „Проблемът за смъртното наказание в наказателното 

право на Република България” 
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 Александър Михайлов, Емилияна Неева и Недялко Дафинов, „Здравеопазването 

в България – развитие и перспективи» , презентация 

 Мая Михайлова, Деница Маринова, „Жени – жертви на сексуално насилие” 

 Виолета Коцева, „Медиация в семейното право”  

 Петър Тихин, „Задължение за издръжка, Предпоставки за възникване” 

 Моника Недялкова, „Субективна страна на престъпленията – убийство и 

телесна повреда” 

 Антон Чинков, „Структура на прокуратурата” 

 София Стефанова, „Принцип за разделение на властите” 

 Цветина Монова, „Президентът в Република България” 

 Жаклин Господинова, „Българският Омбудсман” 

 Полина Тодорова, „Наказанието лишаване от свобода – условие за 

самоволното напускане на мястото за изтърпяване на наложеното наказание- 

бягство от затвора. 

 

Брой № 1 за 2011 на електронното списание Law Journal of NBU е посветен на 

семинара „Двадесет години Нов Български Университет – двадесет години съвременно 

юридическо образование”. В него ще бъдат публикувани част от изнесените доклади.  

 

 


