Програма и бележки от Кръгла маса на тема Потребителските Права в Дигиталната Сфера - УНСС
2017
ПРОГРАМА
9 юни 2017 г.
Голяма конферентна зала на УНСС
10.30 Откриване
Модератори
• Доц. д-р Таня Йосифова – Катедра „Частноправни науки“, УНСС;
• Адв. Гинка Христова – Адвокат към Международен правен център (ILAC);
• Съдия Любка Стоянова – заместник-председател на Административен съд София
град.
10.40 Приветствия и поздравителни адреси
10.45-13.00 Първа сесия
1. Димитър Маргаритов – Комисия за защита на потребителите
„Сключването на договори по електронен път, особености при защитата на
потребителите. Доверието на потребителите в електронната търговия и най-често
срещаните заплахи.”
„Регулация на непоисканите търговски съобщения – SPAM”
2. Проф. д-р Камелия Касабова – председател на Комисията за платежни спорове
“Практически проблеми на платежните услуги”
3. Игнат Арсенов - Европейски потребителски център България
“Платформа за онлайн решаване на спорове”
4.Проф. д-р Златка Сукарева – катедра Частноправни науки", УНСС
„Тенденции в развитието на европейското право за защита на потребителите и
отражението им върху правния режим на дистанционните продажби- действащи
правила и предложението за нова директива“
5. доц. д-р Дорина Кабакчиева – Катедра "Информационни технологии и
комуникации"
„Предизвикателства пред дигиталната трансформация“
6. д-р Евгений Кънев – управляващ съдружник в „Маконис“ООД
"Преговори и сключване на международни договори он лайн"
7. Адв. Емил Георгиев – "Регюлиджънс“
„Авторско право в цифровия пазар и ефекта върху потребителите”
8. Адв. Елиза Николова -Председател на Професионална асоциация на медиаторите,
Адвокат в правна кантора „Николова, Кънев, Калинов и съдружници”
9.Богомил Николов - Асоциация „Активни потребители“
“Приетата в ГПК (24.01.2017г.) пълна забрана за арбитражно решаване на
потребителски спорове – какво губи потребителя?”
“Ползи от съществуването на знак за доверие за Интернет търговци”

10. д-р Стоян Ставру
"(Раз)умните договори - нови роли на потребителите в децентрализираните системи за
изграждане на доверие"
13.00-13.20 – Кафе пауза
13.20-15.00 – Втора сесия
11. доц. д-р Таня Йосифова – катедра „Частноправни науки", УНСС
“Насочването на дейността на търговеца според съдебната практика на Съда на ЕС във
връзка със защитата на потребителите он лайн””
12. Слави Танкеин - Международен правен център (ILAC)
“Предизвикателства за сигурността на потребителите он лайн”
13.Борислав Арапчев – ИДЕЯ Студио
“Защита на личните данни на потребителите онлайн”
14. Диана Караиванова – юрист в адвокатска кантора „Точева и Мандажиева“
“Защита на личните данни в светлината на новия Регламент 2016/679”
15.00 – Закриване на Кръглата маса

