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Юридически факултет на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ 
 

ПРОГРАМА 
 

19 септември 2017 г. – вторник 

Час Дейност Място 

10:00 – 11:00  Пристигане и регистриране 
на участниците и гостите 

Фоайе на Общински 
съвет – Пловдив 
ул. „Авскентий  
Велешки“ № 20 

11:00 – 13:00 Официално откриване  
на конференцията.  
Слово на Ректора на ПУ. 
Слово на Декана на ЮФ. 
Поздрави от гостите на 
юбилея.  
Поздравителни адреси. 
Юбилейни доклади  

Заседателна зала на 
Общински съвет – 
Пловдив 

13:00 – 14:00 Обедна почивка 
(кетъринг)  

Фоайе на Общински 
съвет – Пловдив 

14:00 – 15:30 Юбилейни доклади 

 

Заседателна зала на
Общински съвет – 
Пловдив 

15:30 – 16:00 Почивка / кафе пауза Фоайе на Общински 
съвет – Пловдив 

16:00 – 17:00 Юбилейни доклади Заседателна зала на
Общински съвет – 
Пловдив 

19:00 Коктейл Зала „Бендида“  
на Гранд хотел 
Пловдив 
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20 септември 2017 г. – сряда 

Час Дейност Място 

09:00 – 12:30 Доклади по панели. 
Дискусии 

Ректорат на ПУ  
„П. Хилендарски“ 
ул. „Цар Асен“ № 24 

Панел 
„Гражданскоправни науки“ 

Зала „Компас“, нов 
корпус А, Ректорат 

Панел 
„Публичноправни науки“ 

Заседателна зала 
1-ви етаж, Ректорат 

Панел 
„Международно право и 
международни отношения“ 

11-та аудитория 
партер, Ректорат 

Панел 
„Теория и история на пра-
вото. Наказателноправни 
науки.“ 

4-та аудитория 
партер, Ректорат 

10:00 – 12:30 Студентска презентация 
„Юридическият факултет 
в годината на юбилея“: 
– Факултетен студентски 

съвет на ЮФ; 
– ЕЛСА – Пловдив; 
– Студентски клуб по МХП; 
– Клуб на цивилиста; 
– Кръжок по гражданско и 

търговско право; 
– Кръжок по Публично-

правни науки; 
– Юристите, които проме-

нят света 

Ректорат на ПУ  
„П. Хилендарски“ 
ул. „Цар Асен“ № 24
6-та аудитория,  
1 етаж 
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ПЪРВИ ДЕН НА КОНФЕРЕНЦИЯТА – 19 СЕПТЕМВРИ 2017 Г. 
Заседателна зала на Общински съвет –  Пловдив 

Модератор: проф. д-р Дарина Зиновиева 
Време за представяне: до 10 мин. 

Юбилейни доклади на: 
Проф. д-р Венцислав Стоянов – декан на Юридическия факул-
тет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“  

Проф. д.ю.н. Цветана Каменова – декан на Юридическия факултет 
на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ (1992 – 1999 г.) 

Проф. д-р Дарина Зиновиева – декан на Юридическия факултет 
на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ (2011 – 2015 г.) 

Проф. д-р Емилия Друмева – секретар по правни въпроси на 
Президента на РБ; заместник декан на Юридическия факултет на 
Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ (2011 – 2015 г.) 

Чл.-кор., проф. д.ю.н. Цанка Цанкова – съдия в Конституционния 
съд на РБ; преподавател в Юридическия факултет на Пловдивския 
университет „Паисий Хилендарски“ 

Проф. д.ю.н. Васил Мръчков – преподавател в Юридическия 
факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ 

Проф. д.ю.н. Малина Новкиришка – преподавател в Юридичес-
кия факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ 

Prof. Dr. Gerhard Fiolka – University of Fribourg, Switzerland 

Prof. Pietro Sirena – Bocconi University, Milan, Italy 

Prof. Dr.  Xavier GODIN – Université de Nantes, France 

Prof. Dr.  Jean-Christophe BARBATO – Université de Nantes, France 

Prof. Maria Ignatovich – University of Nish, Rerublic of Serbia 

Dr. sc. Ivan Tot – University of Zagreb, Croatia 

Ass. Prof. Angelina Stanojoska, PhD – University of Bitola, Macedonia 
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ВТОРИ ДЕН НА КОНФЕРЕНЦИЯТА – 20 СЕПТЕМВРИ 2017 Г. 

Модераторите на съответните панели определят поред-
ността на представянията, времето за дискусии и почивка. 
 

ПАНЕЛ „ГРАЖДАНСКОПРАВНИ НАУКИ“ 
 

Модератор: доц. д-р Люба Панайтова 
Време за представяне: до 10 мин. 

 
Проф. д.ю.н. Иван Русчев – СУ „Св. Климент Охридски“ 

„Приложимост на Павловия иск към учредителния апорт“ 
 

Проф. д-р Поля Голева – ПУ „П. Хилендарски“ 
„Обезпечителният договор“ 

 
Доц. д.ю.н. Красен Стойчев – ПУ „П. Хилендарски“ 

„Празнините в правото в практиката на Конституци-
онния съд“ 

 
Доц. д-р Григор Григоров – ПУ „П. Хилендарски“ 

„Проблемни въпроси относно вписването в търговския 
регистър“ 

 
Доц. д-р Мирослав Димитров – УНСС 

„Валидиране на действия, извършени от името на тър-
говец без представителна власт“ 

 
Доц. д-р Таня Градинарова – УНСС 

„Неприсъственото решение и обикновеното другарство“ 
 
Доц. д-р Люба Панайотова-Чалъкова –  ПУ „П. Хилендарски“ 

„Понятието за вещи – развитие и тенденции“ 
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Доц. д-р Красимир Митев – ПУ „П. Хилендарски“ 
„Размер на претенцията за неоснователно обогатяване: 
теориите за актуалното и историческото обогатяване“ 
 

Доц. д-р Теодора Филипова – ПУ „П. Хилендарски“ 
„Актуални проблеми в прилагането на пенсионното за-
конодателство“ 
 

Доц. д-р Ярослава Генова – ПУ „П. Хилендарски“ 
„Отражението на Директива 96/71/ЕО върху института 
на командироването според българското трудово право“ 
 

Доц. д-р Петър Бончовски – ИДП при БАН 
„Неприсъственото решение в европейския граждански 
процес и националното съдопроизводство“ 
 

Гл. ас. д-р Георги Ганчев – ПУ „П. Хилендарски“ 
„Европейска процедура за искове с малък материален ин-
терес при потребителските спорове“ 
 

Гл. ас. д-р Ангел Шопов – ПУ „П. Хилендарски“ 
„Гражданска и наказателна измама (нови моменти)“ 
 

Гл. ас. д-р Жана Колева – ПУ „П. Хилендарски“ 
„Злоупотреба с право“ vs „злоупотреба с интерес“ при 
търговските сделки“ 
 

Ас. д-р Делян Недев – УНСС 
„По повод сделките, по които страна са ненавършили 
пълнолетие лица“ 
 

Ас. д-р Благой Златанов – ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ 
„За лихвата при договора за текуща сметка“ 
 

Ас. Живко Бойчев – Бургаски свободен университет 
„Недействителност на трудовия договор. Съдебно прог-
ласяване. Проблеми“ 
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Ас. Христо Банов – Институт за държавата и правото при БАН 
„Особености на сключването на трудов договор за обу-
чение по време на работа“ 

 

Ивайло Василев – докторант – ПУ „П. Хилендарски“ 
„Публичност на вписването по българското вещно 
право“ 

 

Толик Генчев – докторант – ПУ „П. Хилендарски“ 
„Договорна суброгация по българското право“ 

 

Андреан Славчев – докторант – ПУ „П. Хилендарски“ 
„Относно същността на компенсацията на вини при до-
говорната отговорност“ 

 

Светла Качарова – докторант – ИДП при БАН 
„Сравнителноправен преглед на положението на проку-
риста по българското, немското и австрийското право“ 

 

Петър Топуров – докторант – ИДП при БАН 
„Изпълнение на договора в полза на трето лице“ 

 

Анна Филчева – докторант – ПУ „П. Хилендарски“ 
„Правни проблеми при прилагането на чл. 9 от Наредба-
та за структурата и организацията на работната зап-
лата“ 

 

Димо Хаджиев – докторант – ПУ „П. Хилендарски“ 
„Правото на изкупуване по чл. 33, ал. 2 от Закона за собс-
твеността като предпоставка за придобиване на вещни 
права“ 

 

Ивайло Малинов – докторант – ПУ „П. Хилендарски“ 
„Правна същност на понятието „основание“ в институ-
та на неоснователното обогатяване“ 
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ПАНЕЛ „ПУБЛИЧНОПРАВНИ НАУКИ“ 
 

Модератор: доц. д-р Константин Пехливанов 
Време за представяне: до 10 мин. 

 
Проф. д-р Георги Пенчев – ПУ „П. Хилендарски“ 

„Някои проблеми, свързани с екологичните вреди по бъл-
гарското право“ 

 

Доц. д-р Христо Паунов – ПУ „П. Хилендарски“ 
„Закон за тълкуване на Конституцията?“ 

 

Доц. д-р Константин Пехливанов – ПУ „П. Хилендарски“ 
„Изпълнителната власт в преходния период (1990 – 1991 г.)“ 

 

Доц. д-р Богдан Йорданов – ПУ „П. Хилендарски“ 
„Форми на участие на гражданите в местните политики 
за самоуправление“ 

 

Доц. д-р Зорница Йорданова – РУ „Ангел Кънчев“ 
„Проблеми на действащата правна уредба на местните 
референдуми в Република България“ 

 

Доц. д-р Красимир Мутафов – Бургаски свободен университет 
„Данъчният кредит по ЗДДС и практиката на СЕС по пре-
юдициални запитвания по данъчни дела“ 

 

Гл. ас. д-р Радослава Янкулова – ПУ „П. Хилендарски“ 
„Референдумът като обект на конституционен контрол“ 

 
 

Гл. ас. д-р Илонка Горанова – УНСС 
„За правото на оспорване на актовете на възложители-
те на обществени поръчки“ 

 

Гл. ас. д-р Боян Георгиев – Бургаски свободен университет 
„Засилено присъствие на организациите на гражданите 
при издаването на общи и нормативни административ-
ни актове“ 
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Гл. ас. д-р Антония Илиева – ПУ „П. Хилендарски“ 
„Правото на достъп на пациента до лична медицинска 
информация“ 

 

Гл. ас. д-р Мария Радева – РУ „Ангел Кънчев“ 
„Икономически права на пациента“ 

 

Д-р Благой Делиев – Администрация на президента на РБ 
„Критерии за съразмерност при упражняване на право-
мощията на държавния глава“ 

 

Д-р Стоян Ставру – ИИОЗ при БАН 
„Субективната страна на правата и правото на веро-
изповедание“ 

 

Елисавета Паунова – докторант – ПУ „П. Хилендарски“ 
„Практика на Съда на Европейския съюз в областта на 
действие във времето на нормативните администра-
тивни актове“ 

 

Марияна Атанасова-Тумбакова –  докторант –  ПУ „П. Хилендарски“ 
„Стратегия за развитие на е-управление в Република 
България 2014 – 2020 г.“ 

 

Вероника Колева – докторант – ПУ „П. Хилендарски“ 
„Реализирането на отговорността по чл. 19 от ДОПК 
срещу член на орган на управление или управител на за-
дължено лице“ 

 

Красимир Пейчинов – докторант – ПУ „П. Хилендарски“ 
„Сравнителноправен анализ на информираното съгласие 
според българското и европейското законодателство“ 

 

Анастас Пунев – докторант – СУ „Св. Климент Охридски“ 
„Колизии на правомощията на съдилищата при контрол 
за противоконституционност на приложим по делото 
закон“ 

Наташа Ценева – докторант – ИДП при БАН 
„Конституционните права на гражданите и предлага-
ните промени в административното правораздаване“ 



25 ГОДИНИ  
Юридически факултет на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ 
 

9 

ПАНЕЛ „МЕЖДУНАРОДНО ПРАВО И МЕЖДУНАРОДНИ ОТНОШЕНИЯ“ 
 

Модератор: проф. д.ю.н. Надя Бояджиева 
Време за представяне: до 10 мин. 

 
Проф. д.ю.н. Надя Бояджиева – ПУ „П. Хилендарски“ 

„Международната сигурност като елемент на съвремен-
ната международна система“ 

 
Доц. д-р Диана Маринова – УНСС 

„Проблеми и перспективи на развитието на междуна-
родното морско частно право в Република България“ 

 
Гл. ас. д-р Димитър Деков – ПУ „П. Хилендарски“ 

„Колективни средства за защита на потребителите в 
правото на ЕС – компетентен съд и приложимо право“ 

 
Гл. ас. д-р Гергана Гозанска – ПУ „Паисий Хилендарски“ 

„САЩ и Конвенцията за правата на детето“ 
 
Гл. ас. д-р Елина Маринова – РУ „Ангел Кънчев“ (задочно участие) 

„Административно сътрудничество по данъчни въпроси 
в рамките на Европейския съюз“ 

 
Д-р Цветанка Спасова –  Българска асоциация по сравнително 
право 

„Модернизация на международното търговско право в 
подкрепа на иновациите и устойчивото развитие. Пет-
десет години УНИСТРАЛ“ 

 
Д-р Нели Маданска 

„Производството по несъстоятелност в контекста на 
правото на справедлив процес по чл. 6, § 1 от ЕКПЧ“ 
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Ас. Мария Христозова – докторант – ПУ „П. Хилендарски“ 
„Достъп до медицинска помощ на лишените от свобода и 
задържаните лица“ 
 

Ас. Стоян Мемцов – докторант – ПУ „П. Хилендарски“ 
„България и операция „Съюзна сила“: международноправни 
аспекти на предоставената от България помощ за силите 
на НАТО“ 

 
Димитър Ангелов – докторант – ПУ „П. Хилендарски“ 

„Средства за защита на националната идентичност в 
първичното право на ЕС“ 

 
Станислав Станев – докторант – ПУ „П. Хилендарски“ 

„Приложението на чл. 78 (1) от ГПК по отношение на раз-
носките за път – сравнение с уредбата във Вътрешния и 
процедурен правилник на Съда на Европейския съюз“ 

 
Цветелина Димитрова – докторант –  СУ „Св. Климент Охридски“ 

„Признаване и изпълнение на решения, постановени по 
инвестиционни спорове“ 

 
Владимир Вълев – докторант – ПУ „Паисий Хилендарски“ 

„Европейска агенция за гранична и брегова охрана“ 
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ПАНЕЛ „ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ НА ПРАВОТО.  
НАКАЗАТЕЛНОПРАВНИ НАУКИ“ 

 
Модератор: доц. д-р Даниела Дончева 

Време за представяне: до 10 мин. 
 

Проф. д.ю.н. Антон Гиргинов – ПУ „П. Хилендарски“ 
„Обстоятелства, изключващи обществената опасност 
и противоправността на деянието (същност и законово 
определение)“ 

 
Доц. д-р Даниела Дончева – ПУ „П. Хилендарски“ 

„Гражданска и наказателна измама (нови моменти)“ 
 
Доц. д-р Иван Ранчев – ПУ „П. Хилендарски“ 

„Въпроси на актуалното прилагане на забраната за  
„реформацио ин пеус“ като гаранция за правото на за-
щита на обвиняемия/подсъдимия в наказателния процес“ 

 
Ас. Янко Ройчев – ИДП при БАН 

„Наказателнопроцесуални аспекти на реторсията“ 
 

Ас. Боян Бележков – СУ „Св. Климент Охридски“ 
„Процесуалното положение на родителите и попечите-
лите по делата за престъпления, извършени от непъл-
нолетни“ 

 
Доц. д-р Петя Неделева – ПУ „П. Хилендарски“ 

„Правна уредба на еснафските организации в България 
след Освобождението“ 
 

Доц. д-р Янаки Стоилов – СУ „Св. Климент Охридски“ 
„Принципите в частното и публичното право“ 
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Ас. д-р Десислава Стоянкова – ПУ „П. Хилендарски“ 
„Законът за наследството от 1890 г.“ 

 
Д-р Васил Петров – съдия в Софийски градски съд 

„Съд за пререкания“ 
 
Ас. Нели Радева – докторант – УНСС 

„Гражданското законодателство в буржоазна България“ 
 
Георги Спасов – адвокат – Пловдивска адвокатска колегия 

„Юридическо и политическо значение на Санстефанския 
предварителен мирен договор“ 

 
Доротея Димова-Северинова – докторант – РУ „Ангел Кънчев“ 
(задочно участие) 

„За структурата на юридическата аргументация“ 
 
Тихомир Рачев –  докторант – СУ „Св. Климент Охридски“ 

„Правото на иск в римското и съвременното право“ 
 

 


