ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ
“ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР”
ЛЯТНА НАУЧНА СЕСИЯ НА ЮРИДИЧЕСКИЯ ФАКУЛТЕТ

Научна конференция
“АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА ДЕЙСТВАЩОТО
БЪЛГАРСКО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО В КОНТЕКСТА НА
ПРАВОТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ”

26 - 27 юни 2015 г.

ПРОГРАМА:
ЧАС
9:00 – 10:00
10:00

26 ЮНИ' 2015
Регистрация на участниците – УСК и з.з.Г.
ОТКРИВАНЕ НА ЛЯТНАТА НАУЧНА СЕСИЯ НА ЮРИДИЧЕСКИЯ ФАКУЛТЕТ –
Аула Максима
ПЛЕНАРНИ ДОКЛАДИ

УСК - 2
10:30

проф. д.ю.н. Йонко Кунчев
"Преходът от хартиената към дигиталната епоха и неговото влияние върху съдебната
система.”

11:00

проф. д-р Петър Христов
„Интелигентни системи за защита от природни бедствия.”

11:30

проф. д-р Даниела Тасевска
„Приложно-психологически измерения на компетентностния подход в съвременната
образователна среда.”

ЧАС
УСК - 2
13:30 – 13:40
13:40 – 13:50

13:50 – 14:00
14:00 – 14:10
14:10 – 14:20
14:20 – 14:30

УЧАСТНИК / ТЕМА
Модератор – проф. д.ю.н. Йонко Кунчев
проф. д.ю.н. Боян Станков
"Българският проблем "Корупция" между Запада и Изтока“
доц. д-р Николай Проданов
"Актуални законопроекти за националната сигурност в Република България - частни
постижения и проблеми"
доц. д-р Валентин Недев
"Специалните разузнавателни средства в системата на способите на доказване в
наказателното производство - криминалистически аспекти"
доц. д-р Бойка Чернева
“Теоретични аспекти на европейското правосъдие в областта на правата на човека”
ас. д-р Пресиян Марков
"Участието на лице от женски пол в принудата при изнасилване в контекста на
антидискриминационното законодателство на Европейския съюз"
ас.д-р Галина Ковачева
"Корпоративни престъпления с имущество от фондове на Европейския съюз"

ас.д-р Йорданка Стоянова-Тонева
"Реформите в полицията на Република Македония в контекста на бъдещото членство"
Герман Германов
"Нормативната уредба на специалните разузнавателни средства и фигурата на служителя
14:40 – 14:50
под прикритие по трудния път на синхронизация на нашето действащо право с
европейското законодателство”
Боян Велчев
14:50 – 15:00
"Престъпност и медии - формиране на обществено мнение за престъпността“
14:30 – 14:40

15:00 – 15:30 КАФЕ ПАУЗА
Модератор – доц. д-р Антон Грозданов
проф. д.ю.н Екатерина Матеева
15:30 – 15:40 "Приспособяване на българското законодателство за целите на глава VI от Регламент (ЕС)
№650/2012, относно европейското удостоверение за наследство"
доц. д-р Янка Тянкова-Тодорова
15:40 – 15:50 "Новите изисквания към българския законодател, съгласно Препоръка на ЕК от 12.03.2014 г.
за нов подход към фалита и несъстоятелността на предприятията”
15:50 – 16:00

доц. д-р Антон Грозданов
"Европейското дружество”

16:00 – 16:10

доц. д-р Антон Грозданов
"Търговските книги”

16:10 – 16:20

доц. д-р Орлин Радев
“Информационна парадигма“

гл.ас. Паунита Петрова
16:20 – 16:30 "Актуални проблеми на българското законодателство в социалната сфера в контекста на
правото на ЕС"
ас. Мария Петрова
16:30 – 16:40 “Произходът по Семейния кодекс на Република България и по Гражданския кодекс на
Кралство Испания"
16:40 – 16:50

Мария Каблешкова
„Електронно гласуване”

Станимир Трифонов
“Изпълнението на съдебни решения по брачни дела и по дела, свързани с родителската
16:50 – 17:00
отговорност съгласно европейското и национално законодателство и въздействието на тези
процеси върху правната социализация на децата”
17:00 – 17:30 ДИСКУСИЯ
19:00

ЧАС
УСК – 2
Наумова

ВЕЧЕРЯ

27 ЮНИ' 2015
Модератор – доц. д-р Марчо Марков / проф.д.с.н. Стефка

проф. д-р Петър Христов, ас. Елисавета Иванова
"Правометричният подход"
проф. д.с.н. Стефка Наумова
09:40 – 09:50 „Правно-социологически проблеми на действащото българско антидискриминационно
законодателство в контекста на правото на ЕС”
проф. д-р Емил Константинов
09:50 – 10:00
"Действие на директивите на Европейския съюз в националното право"
доц. д-р Марчо Марков
10:00 – 10:10
"Стратегията за гражданските организации в контекста на правото на Европейския съюз"
09:30 – 09:40

Яни Янев
10:10 – 10:20 "Национална стратегическа референтна рамка - 2007. Договор за партньорство - 2014 г.
Правни аспекти"
гл.ас. Зорница Йорданова
10:20 – 10:30 "Оспорването законността на изборите за членове на Европейския парламент от
Република България"
Веселин Гръцманов
10:30 – 10:40
“Огюст Конт – социологически и правни измерения на позитивизма“
Лейман Тюлеоглуева
10:40 – 10:50 “Актуални проблеми на законодателството по отношение на лица с увреждания
/Европейски принципи и подходи/”
Мариана Праматарова
10:50 – 11:00 "Актуални проблеми в Закона за културното наследство и приложимото право на
Европейския съюз в тази област”
Теодора Иванова
11:00 – 11:10 „Проблемни области на българското законодателство и практика в светлината на чл.2 и
чл.3 от ЕКЗПЧ в неговите наказателни аспекти”
11:10 – 11:30 КАФЕ ПАУЗА
11:30 – 11:40

11:40 – 11:50

11:50 – 12:00

12:00 – 12:10
12:10 – 12:20
12:20 – 12:30
12:30 – 12:40
12:40 – 12:50
12:50 – 13:00
13:00 – 13:10

13:10 – 13:20

13:20 – 13:30
13:30 – 13:40

Проф. д-р Иван Русчев
“Понятие за невъзможен предмет и противоречие със закона при сделки с
вещнопрехвърлително действие в светлината на Тълкувателно дело Nr. 3 / 2014 г. ОСГК”
доц. д-р Ана Джумалиева
„Спорни въпроси, които възникват при доказването в производството за защита от
дискриминация”
доц. д-р Живко Драганов
"Интелектуална собственост и основни права в правото на ЕС и в българската правна
система"
доц. д-р Емилия Сидерова
„Конституционните промени в контекста на европейските препоръки за реформа в
съдебната власт”
доц. д-р Станислав Коев
„Неформална икономика и неформална заетост”
доц. д-р Елица Вълчева – Куманова
"Правен режим на закрила на деца, жертви на военни конфликти“
д-р Таня Градинарова
“Производство по отказ за изпълнение на съдебно решение на държава членка на ЕС по
Регламент (ЕС) № 1215/2012 и промените в Гражданския процесуален кодекс”
Диана Димитрова
“Актуални правни аспекти при договора за обществени поръчки”
ас. Галина Николова
“Прекратяване на договора за аренда в земеделието”
Ралица Чаракчиева
"Развитие на съдебната практика на съда на ЕС в областта на правото на защита на
личните данни”
Виктория Маринова - Николова
“Обзор на регламенти, постановления и проект на закон за управление на средствата от
европейски структурни и инвестиционни фондове”
Мария Радева
“За някои аспекти по прилагане на регламентите, координиращи системите
за социална сигурност в Европейския съюз”
Михаела Клечерова
"Актуални проблеми на българското законодателство в контекста на правото на ЕС"

13:40 – 14:00 ДИСКУСИЯ
14:00

ЗАКРИВАНЕ НА ЛЯТНАТА НАУЧНА СЕСИЯ

Уважаеми участници, моля, изпращайте докладите си в срок до 31. 07. 2015 г.
на e-mail: law_vfu_2011@abv.bg или classified_gn@abv.bg

