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6. аудитория, Ректорат на ПУ „Паисий Хилендарски“ 

14.00 – 14.15 ч. – Регистрация на участниците 

14.15 - 14.30 ч. - Откриване на Научните четения 
Встъпителни думи от деканското ръководство на Юридическия факултет 

 

Разпределение на участниците по зали и панели: 

Модераторите на съответните панели определят поредността на представянията, 

времето за дискусии и почивка 

 

6. аудитория, Ректорат на ПУ „Паисий Хилендарски“ 

 
Панел 

„Административно право и процес. Данъчно право и процес“ 
Модератор: доц. д-р Константин Пехливанов 

 

- Проф. д-р Дарина Зиновиева - Юридически факултет, ПУ „Паисий Хилендарски“ 

„Административният договор и промените в Административно-процесуалния кодекс от 2018 г.“ 

 

- Проф. д-р Мария Славова – Юридически факултет, СУ „Св. Климент Охридски“ 

„Изпълнителната власт според Търновската конституция – нов поглед“ 

 

- Доц. д-р Богдан Йорданов - Юридически факултет, ПУ „Паисий Хилендарски“ 

„Необходимост от подобряване и модернизиране на нормативната уредба на териториалното 

устройство” 

 

- Доц. д-р Константин Пехливанов - Юридически факултет, ПУ „Паисий Хилендарски“ 

„Двадесет години от приемането на Закона за администрацията“ 

 

- Доц. д-р Красимир Мутафов -  ЦЮН, Бургаски свободен университет 

„Специална данъчна правосубектност“ 

 

- Гл. ас. д-р Антония Илиева - Юридически факултет, ПУ „Паисий Хилендарски“ 

„Правни проблеми на спешната помощ в Република България“ 

 

- гл. ас. д-р Боян Георгиев - ЦЮН, Бургаски свободен университет 

„Административен контрол по устройство на територията и строителството“ 



 

 
 

 

 

- Гл. ас. д-р Елина Маринова - Юридически факултет, РУ „Ангел Кънчев“ 

„Заобикаляне на данъчния закон“ 

 

- Недялка Петрова - докторант, Юридически факултет, ПУ „Паисий Хилендарски“ 

„Неосчетоводените фактури като основание за извършване на ревизия по чл.122 от ДОПК“ 

 

- Елисавета Паунова - докторант, Юридически факултет, ПУ „Паисий Хилендарски“ 

"Актуални въпроси в съдебната практика относно действие във времето на нормативните 

административни актове" 

 

- Атанас Костадинов – докторант, Юридически факултет, ПУ „Паисий Хилендарски“ 

„Решения на КЗК в производството по обжалване на актове на възложителя по ЗОП“ 

 

- Донка Пехливанова - докторант, Юридически факултет, ПУ „Паисий Хилендарски“ 

„Понятие за публично вземане и развитието му в българското право“ 

 

- Илияна Митева - докторант, Юридически факултет, ПУ „Паисий Хилендарски“ 

„Органи на изпълнителната власт в сферата на уврежданията в българското законодателство“ 

 

- Лилия Монова-Асенова - докторант, Юридически факултет, ПУ „Паисий Хилендарски“ 

„Правен режим на верификацията на лекарства – основни понятия и финансово-организационни 

специфики“ 

 

- Миглена Гъркова - докторант, Юридически факултет, ПУ „Паисий Хилендарски“ 

„Кратък анализ по възобновяване на административнонаказателното производство след 

последните законодателни промени в ЗАНН” 

 

- Радослав Митев - докторант, Юридически факултет, ПУ „Паисий Хилендарски“ 

„Процесуални въпроси по издаване, оспорване и изпълнение на административни актове по ЗУТ“ 

 

- Емилия Ангелова-Ховагимян - докторант, Юридически факултет, ПУ „Паисий Хилендарски“ 

„Новости в административно-финансовите изисквания, при електронните отчети и фактури, 

между лечебните заведения и НЗОК“ 

 

Дискусия по поставените въпроси и проблеми 

 



 

 
 

 

 

13. семинарна зала, Ректорат на ПУ „Паисий Хилендарски“ 

 

Панел 
„Теория и история на правото. Конституционно право.“ 

Модератор: доц. д-р Христо Паунов 

 

- Проф. д.ю.н. Георги Пенчев - Юридически факултет, ПУ „Паисий Хилендарски“ 

„Правомощия на областния управител по опазване на околната среда в Република България“ 

 

- Проф. д-р Янаки Стоилов - Юридически факултет, ПУ „Паисий Хилендарски“ 

„За отговорността на държавни органи за нарушение на закона“ 

 

- Доц. д-р Христо Паунов - Юридически факултет, ПУ „Паисий Хилендарски“ 

„Относно противоконституционното бездействие“ 

 

- Доц. д-р Петя Неделева - Юридически факултет, ПУ „Паисий Хилендарски“ 

„Образованието и Търновската конституция“ 

 

- Доц. д-р Зорница Йорданова - Юридически факултет, РУ „Ангел Кънчев“ 

„Осъждането като конституционно основание за освобождаване от публична длъжност“ 

 

- Гл. ас. д-р Радослава Янкулова - Юридически факултет, ПУ „Паисий Хилендарски“ 

„Конституционното правосъдие и защитата на основните права“ 

 

- хон. ас. д-р Благой Делиев - Юридически факултет, ПУ „Паисий Хилендарски“ 

„За някои конституционни аспекти на националното и държавното единство“ 

 

- Наташа Ценева – докторант, Институт за държавата и правото, БАН 

„Търновската конституция и свободата на словото" 

 

- Боряна Хинова – докторант, Военна академия „Г. С. Раковски“ 

„Основи на информационната сигурност в обществените отношения“ 

 

- Ас. Доротея Димова-Северинова – докторант, Юридически факултет, РУ „Ангел Кънчев“ 

„Признаци на понятията в правото. Умозаключения за тъждество в процеса по прилагане“ 

 

Дискусия по поставените въпроси и проблеми 



 

 
 

 

 

Заседателна зала, Ректорат на ПУ „Паисий Хилендарски“ 

 

Панел 
„Наказателно право и процес“ 

Модератор: доц. д-р Даниела Дончева 

 

- Доц. д-р Велина Тодорова - Юридически факултет, ПУ „Паисий Хилендарски“ 

„Реформата в наказателното правосъдие за деца: основни теми и проблеми“ 

 

- Доц. д-р Даниела Дончева - Юридически факултет, ПУ „Паисий Хилендарски“ 

„Източници на съвременното наказателно право“ 

 

- Доц. д-р Иван Ранчев - Юридически факултет, ПУ „Паисий Хилендарски“ 

„Въвеждането на разпоредителното съдебно заседание съумя ли да преодолее проблемите, 

свързани с неоправданото връщане на делата за доразследване и спазването на принципа за 

приключване на наказателните производства в разумни срокове?“ 

 

- Доц. Милен Иванов - Юридически факултет, РУ „Ангел Кънчев“ 

„Оперативноиздирвателните мероприятия – правни диспропорции и парадокси“ 

 

- Гл. ас. д-р Петя Хаджийска - Юридически факултет, ПУ „Паисий Хилендарски“ 

„Мерки за борба срещу организираната престъпност в европейското наказателно право“ 

 

- Гл. ас. д-р Ваня Тодорова - Юридически факултет, ПУ „Паисий Хилендарски“ 

„Превишаване пределите на неизбежната отбрана“ 

 

- Ас. д-р Васил Колев - Юридически факултет, ПУ „Паисий Хилендарски“ 

„Действия на защитника във връзка със споразумението в наказателния процес“ 

 

- Д-р Силвия Цанкова – съдия, Окръжен съд – Пловдив 

„Общественият интерес и/в наказателния/т процес“ 

 

- д-р Чардар Грошев – админинистративен ръководител на Районна прокуратура – Пловдив 

„Ролята на Европейската прокуратура за разследване на престъпления, засягащи финансовите 

въпроси на ЕС“ 

 

 



 

 
 

 

 

- Д-р Аделина Хаджийска – адвокат, Софийска адвокатска колегия 

„Пътят към създаване на Европейската прокуратура. Структура, компетентност и приложимо 

право“ 

 

- Пламен Узунов - докторант, Юридически факултет, ПУ „Паисий Хилендарски“ 

„Сравнителноправен анализ на уредбата на изменение на обвинението в досъдебното 

производство на страните от ЕС“ 

 

- Екатерина Роглекова - докторант, Юридически факултет, ПУ „Паисий Хилендарски“ 

„Исторически преглед на корупцията“ 

 

Дискусия по поставените въпроси и проблеми 

 

 

9. аудитория, Ректорат на ПУ „Паисий Хилендарски“ 

 

Панел 
„Правни въпроси в частното и международното право“ 

Модератор: доц. д-р Люба Панайотова 

 

- Проф. д.ю.н. Иван Русчев - Юридически факултет, СУ „Св. Климент Охридски“ 

"Субективната страна при Павловия иск. Въпроси на знанието на третото лице" 

 

- Доц. д-р Люба Панайотова-Чалъкова - Юридически факултет, ПУ „Паисий Хилендарски“ 

„Контролът за пропорционалност и правото на собственост (влияние на конституционната и 

европейска практика)“ 

 

- Доц. д-р Димитър Деков - Юридически факултет, ПУ „Паисий Хилендарски“ 

„Разпознаване на международния елемент в частните правоотношения” 

 

- Доц. д-р Елисавета Калинова-Панова – Юридически факултет, ВСУ „Черноризец Храбър“ 

„Договорите за търговия и мореплаване на България от началото на ХХ в.” 

 

- Доц. д-р Георги Ганчев - Юридически факултет, ПУ „Паисий Хилендарски“ 

„Подсъдността по дела на потребители след промените в ГПК от 2018 г.“ 

 



 

 
 

 

 

- Гл. ас. д-р Гергана Гозанска - Юридически факултет, ПУ „Паисий Хилендарски“ 

„България и Обществото на народите“ 

 

- Д-р Владимир Вълев – прокурор, Окръжна прокуратура – Пловдив 

“Фронтекс в контекста на съвременните миграционни процеси” 

 

- Д-р Цветанка Спасова – Юридически факултет, УНСС 

„Международночастноправни измерения на Търновската конституция“ 

 

- Д-р Борислав Найденов – адвокат, Софийска адвокатска колегия 

„Процесуални и материалноправни предпоставки за предявянане на иск за неоснователно 

обогатяване след прескрибирането на менителничния ефект“ 

 

- Радостина Никодимова - докторант, Юридически факултет, ПУ „Паисий Хилендарски“ 

„Компетентни органи по издаване на европейска заповед за запор на банкови сметки” 

 

- Кристиан Райчев - докторант, Юридически факултет, ПУ „Паисий Хилендарски“ 

„Форма на пророгационното споразумение по граждански и търговски дела с международен 

елемент” 

 

- Румен Георгиев - докторант, Юридически факултет, ПУ „Паисий Хилендарски“ 

„Прекратяване на гражданското дело поради висящ процес в производството по обезпечение на 

бъдещ иск“ 

 

- Йоанна Шулева – докторант, Институт за държавата и правото, БАН 

„Перспективата на преюдициалното запитване пред съда на ЕС по Закона за мерките срещу 

изпирането на пари“ 

 

Дискусия по поставените въпроси и проблеми 

 

6-та аудитория, Ректорат на ПУ „Паисий Хилендарски“ 

 

17.30 ч. - Закриване на Научните четения 

 

 

Забележка: Организаторите си запазват правото да правят промени в програмата! 


