ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ НА УНСС
АЛУМНИ КЛУБ НА ЗАВЪРШИЛИТЕ ЮФ ПРИ УНСС

РАБОТНА ПРОГРАМА

ЮБИЛЕЙНА НАУЧНА
КОНФЕРЕНЦИЯ

ПРАВО И БИЗНЕС –
УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА
НОРМАТИВНАТА УРЕДБА
ОРГАНИЗИРАНА ПО ПОВОД 25 ГОДИНИ ЮФ НА УНСС

Под патронажа на Ректора на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев

24 ноември 2016 г.
Голяма и Малка конферентни зали на УНСС
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24 ноември 2016 г. Голяма конферентна зала на УНСС
9.00 – 10.00 ч. Регистрация на участниците в конференцията
10.00 ч. Откриване на конференцията
10.15 – 10.45 ч. Приветствия на официалните гости

Тематично направление: УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА НОРМАТИВНАТА
УРЕДБА НА ГРАЖДАНСКИТЕ И ТЪРГОВСКИ ОТНОШЕНИЯ
Тематично направление: УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА НОРМАТИВНАТА
УРЕДБА НА ТРУДОВИТЕ ОТНОШЕНИЯ И ПАЗАРА НА ТРУДА
Голяма конферентна зала
Модератори:
Доц. д-р Райна Койчева – Председател на Организационния комитет
Доц. д-р Гергана Боянова – Заместник декан на ЮФ на УНСС
Доц. д-р Иван Цветанов – Заместник декан на ЮФ на УНСС

10.45 – 12.00 ч. Първа сесия
1. Проф. д.ю.н. Цветана Каменова – ЮФ на УНСС, катедра „Частноправни
науки”
Усъвършенстване на нормативната уредба в
международното частно право в Европейския съюз

областта

на

2. Проф. д-р Ганета Минкова – СУ „Св. Кл. Охридски”
Прехвърляне на средства от индивидуалните партиди на осигурените лица
в държавен фонд.
3. Доц. д.ю.н. Живко Драганов – декан на ЮФ на УНСС
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Солидарност, Брекзит и свободно движение на хора: възможни
последици от оттеглянето на Великобритания за развитието на
правната уредба на вътрешния пазар
4. Доц. д.ю.н. Атанас Семов – ЮФ на СУ „Св. Кл. Охридски”, носител на
катедра „Жан Моне” на ЕС
Приложното поле на Хартата за основните права на ЕС и общият
проблем за обхвата на приложението на Правото на ЕС в държавитечленки (изводи от новата практика на СЕС).
5. Доц. д-р Таня Градинарова – ЮФ на РУ „Ангел Кънчев”, катедра
„Частноправни науки”
Срокът за изменение на иска в производството по търговски спорове.
Обсъждане на представените доклади
6. Доц. д-р Верка Лазарова – ПИФ на ЮЗУ „Неофит Рилски”, катедра
„Гражданскоправни науки”
Проблеми при прилагане режима на обезщетението по чл. 222, ал. 3 /КТ.
7. Доц. д-р Ивайло Стайков – НБУ, програма „Право”
Комплексно
правоотношение,
правоотношение.

в

което

е

включено

трудово

8. Доц. д-р Мирослав Димитров – ЮФ на УНСС, катедра „Частноправни
науки”, заместник декан на ЮФ на УНСС
За някои спорни въпроси по прилагането на чл. 92 от Закона за
собствеността.
9. Доц. д-р Гергана Боянова – ЮФ на УНСС, катедра „Частноправни науки”
Особености относно прокарване на временни пътища през чужди
поземлени имоти.
10. Доц. д-р Вълчин Даскалов – ЮФ на УНСС, катедра „Частноправни науки”
Имуществена отговорност на членовете на управителни органи на
капиталови дружества за вреди, причинени на трети лица.
11. Доц. д-р Захари Торманов – ЮФ на УНСС, катедра „Частноправни науки”
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За някои проблеми в нормативната уредба относно учредяването и
управлението на Организациите за управление на туристическите райони
12. Доц. д-р Райна Койчева – ЮФ на УНСС, катедра „Частноправни науки”
Относно механизма на възникване на трудовото правоотношение чрез
предприятие, осигуряващо временна работа.
13. Доц. д-р Светлозар Спасов, гл. ас. д-р Антония Илиева – ЮФ на ПУ
„Паисий Хилендарски”, катедра „Публичноправни науки”
Някои неотложни промени в нормативната уредба в здравеопазването.
Обсъждане на представените доклади

12.00 – 13.00 ч. Обеден коктейл

13.00 – 15.00 ч. Втора сесия
14. Доц. д-р Нина Гевренова – ЮФ на СУ „Св. Кл. Охридски”, катедра
„Трудово и осигурително право”
Допълнителни трудови възнаграждения с постоянен характер – същност,
видове, значение.
15. Гл. ас. д-р Радостина Иванова-Мишинева – БСУ, ЦЮН, катедра
„Гражданскоправни науки”
Колективнодоговорната обвързаност, проблеми на правната уредба.
16. Гл. ас. д-р Мария Радева – ЮФ на РУ „Ангел Кънчев”, катедра
„Частноправни науки”
Практически проблеми на срочния трудов договор до завършване на
определена работа.
17. Гл. ас. д-р Антонина Димитрова – ЮФ на РУ „Ангел Кънчев”, катедра
„Частноправни науки”
За момента на прекратяване на съпружеската общност по чл. 27, ал. 4 от
Семейния кодекс.
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18 Гл. ас. д-р Венцислав Петров – ЮФ на СУ „Св. Кл. Охридски”, катедра
„Гражданскоправни науки”
Цена на иска по дела за обявяване на нищожност на завещание.
19. Гл. ас. д-р Петър Бончовски – СГПН, ИДП – БАН, и.д. Научен секретар
Същност на реформата относно изпълнението на съдебни решения на
държави-членки по граждански и търговски спорове (Регламент (ЕС) 1215/
2012 и чл. 622а ГПК).
Обсъждане на представените доклади
20. Съдия д-р Васил Петров – Софийски районен съд
Отговорността на наследника, приел по опис, в изпълнителния процес по
ГПК и по ДОПК.
21. Адв. Пламен Калев – гр. Бургас
Два правно-философски подхода при степенуването на източниците на
търговското право.
22. Жасмина Саръиванова, Марияна Бъркашка – НИПА
Възможности за усъвършенстване на нормативната уредба, свързана със
статута и дейността на Националния институт за помирение и
арбитраж.
23. Гл. ас. д-р Ваня Стаматова – ЦЮН при БСУ
Процедурата за подкрепено вземане на решения и промяната в правата на
хората с увреждания.
24. Гл. ас. д-р Христина Атанасова – СА „Д. А. Ценов”, катедра „Правни
науки”
Правилата за конфликт на интереси при застрахователите, съгласно
новия Кодекс за застраховането.
25. Гл. ас. д-р Диана Маринова – ЮФ на УНСС, катедра „Частноправни
науки”
По някои въпроси на приложимия закон в международното морско частно
право.
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26. Гл. ас. д-р Катя Владимирова – ЮФ на УНСС, катедра „Частноправни
науки”
Относно удостоверяването на подписи на пълномощни, с които се
сключват договори в нотариална форма.
Обсъждане на представените доклади
27. Ас. д-р Николета Лазарова – ПИФ на ЮЗУ „Неофит Рилски”, катедра
„Гражданскоправни науки”
Практически проблеми при изплащане на обезщетение за временна
неработоспособност поради общо заболяване.
28. Юлия Раданова – адвокат и медиатор в Legal Solutions Partners
Договорната клауза за стъпаловидно уреждане на търговски спорове –
обхват и практическо приложение
29. Стоян Ставру – Доктор по право
Съвместно общо събрание на няколко етажни собствености.
30. Ас. Живко Бойчев – ЦЮН при БСУ
Проблеми относно законосъобразното прекратяване на трудов договор от
работодател.
31. Ас. д-р Атлиана Милева – ЮФ на СУ „Св. Кл. Охридски”, катедра
„Трудово и осигурително право”
Липсата на качества за ефективно изпълнение на работата като
основание за едностранно прекратяване на трудовия договор от
работодателя.
32. Ас. д-р Делян Недев – ЮФ на УНСС, катедра „Частноправни науки”
Участието на юридически
заобикаляне на закона.

събития

във

фактическия

състав

на

33. Ас. д-р Деян Дунавски – ЮФ на УНСС, катедра „Частноправни науки”
Сравнителноправен преглед на договора за аренда в земеделието
Обсъждане на представените доклади
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15.00 – 15.30 ч. Кафе пауза

15.30 – 17.30 ч. Трета сесия
34. Доц. д-р Константин Танев – ЮФ на УНСС, катедра „Частноправни
науки”
Каузата и структурирането на ненаименованите договори.
35. Докторант Емилия Ганева – ЮФ на УНСС, катедра „Частноправни
науки”, ас. в ЦЮН при БСУ
Корективната справедливост и корекцията, прилагана чрез преторското
право спрямо недоброволните обвързвания и аналогични механизми в
съвременното право.
36. Докторант Стоян Лазаров – ЮФ на УНСС, катедра „Частноправни науки”
Кражбата между идеологията и буквата на закона.
37. Елислав Атанасов – Научноизследователски междууниверситетски център
за изучаване на римското право и романистичната традиция
Отбелязването в немското право – правна същност.
38. Стефан Гайдарски – Доктор по право, хон. ас. в ЮФ на УНСС, катедра
„Частноправни науки”
Актуални проблеми на административно-наказателната отговорност за
нарушаване на трудовото законодателство.
39. Жанета Петкова – Докторант в ПИФ на ЮЗУ „Неофит Рилски”, хон. ас. в
ЮФ на УНСС, катедра „Частноправни науки”
За понятието „самоосигуряващи се лица в ДОО”.
Обсъждане на представените доклади
40. Докторант Ивайло Кънев – ЮФ на УНСС, катедра „Частноправни науки”,
съдебен помощник в СГС
За някои последици при договор за възмездно ползване на земеделска земя.
41. Докторант Ивайло Тосков – ЮФ на УНСС, катедра „Частноправни науки”
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По някои въпроси за отговорността на възложителя по чл. 49/ЗЗД.
42. Докторант Константин Белев – ЮФ на УНСС, катедра „Частноправни
науки”
За приликите и разликите между договора за изработка и договора за
услуга.
43. Докторант Антица Генева – ЮФ на УНСС, катедра „Частноправни науки”
Развитие на авторскоправната закрила на компютърните програми в
Европейския съюз и в България.
44. Докторант Виктория Димитрова – ЮФ на УНСС, катедра „Частноправни
науки
Правна същност на традиционните наименования.
45. Докторант Христина Георгиева – ЮФ на УНСС, катедра „Частноправни
науки”, адвокат, член на САК, хон. ас. в ЮФ на УНСС
Видеоигрите – обект на правото на интелектуална собственост.
Сравнително-правен анализ.
46. Докторант Светла Качарова – ИДП при БАН
Защита на търговските представители и насърчаване на сигурността на
правните сделки – в светлината на чл. 17 от Директива 86/653 ЕИО и чл.
40 ТЗ.
Обсъждане на представените доклади
47. Докторант Светослав Иванов – ЮФ на УНСС, катедра „Частноправни
науки”
Репрезентативна гесция.
48. Докторант Цветелина Димитрова – ЮФ на СУ „Св. Кл. Охридски”
Система за уреждане на спорове на Световната търговска организация.
49. Докторант Елина Кърпачева – ЮФ на УНСС, катедра „Частноправни
науки”
Сделките, сключвани от АД при конфликт на интереси – в светлината на
принципите за добро корпоративно управление.
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50. Докторант Албена Велчева – ЮФ на УНСС, катедра „Частноправни науки”
Оригинерен или деривативен способ за придобиване на собственост върху
имота е продажбата на недвижим имот като част от заложено по реда
на ЗОЗ търговско предприятие
51. Стоил Малинов – Студент от спец. „Право“, Юридически факултет, УНСС
Правните последици на договарянето във вреда на представлявания.
52. Светослав Пандилов – Студент от спец. „Право“, Юридически факултет,
УНСС
Освобождаване на управителя на ООД при последващо настъпване на
пречките по чл. 141, ал. 8, предл. 1 и 2 / ТЗ.
53. Мартин Пенчев – Студент от спец. „Право“, Юридически факултет, УНСС
Отговорността на цедента при прехвърляне на вземания.
Обсъждане на представените доклади

17.30 – 18.00 Обобщаване на резултатите. Закриване на конференцията – в
Голяма конферентна зала
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Тематично направление: УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА НОРМАТИВНАТА
УРЕДБА В ОБЛАСТТА НА ДЪРЖАВНОТО РЕГУЛИРАНЕ И
КОНТРОЛА ВЪРХУ СТОПАНСКАТА ДЕЙНОСТ
Тематично направление: УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА НОРМАТИВНАТА
УРЕДБА В ОБЛАСТТА НА НАКАЗАТЕЛНОПРАВНАТА ЗАЩИТА НА
СТОПАНСКАТА ДЕЙНОСТ
Малка конферентна зала

Модератори:
Гл. ас. д-р Илонка Горанова – научен секретар на Катедра „Публичноправни
науки”, ЮФ на УНСС
Ас. д-р Пресиян Марков – научен секретар на Катедра „Наказателноправни
науки”, ЮФ на УНСС
Докторант Стефан Радев – председател на Алумни клуб на завършилите ЮФ
при УНСС

10.45 – 12.00 ч. Първа сесия
1. Проф. д-р Любен Караниколов – Катедра „Публичноправни науки”, УНСС
За предмета и метода
процесуален кодекс

на

регулиране

на

Данъчно-осигурителния

2. Проф. д-р Христина Балабанова – Катедра „Публичноправни науки”, УНСС
За субектите по договора за публично частно партньорство
3. Проф. д-р Валери Димитров – Катедра „Публичноправни науки”, УНСС
Взаимоспомагателните каси и банковата дейност – идеи за законова
уредба
4. Проф. д-р Емилия Друмева – Катедра „Наказателноправни науки“, УНСС;
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Катедра „Публичноправни науки”, ПУ „П. Хилендарски”
Основните права в стопанската сфера
5. Проф. д-р Дарина Зиновиева – Катедра „Публичноправни науки”, ПУ „П.
Хилендарски”, Институт за държавата и правото – БАН
Актуални въпроси в административното
търговскоправен статут

наказване

на

лица

с

6. Проф. д-р Георги Пенчев – Катедра „Теория и история на правото” на
Юридическия факултет при Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”
Правна защита от вредното въздействие на шума в околната среда в
Република България
7. Проф. д-р Мария Славова – ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски”,
адвокат от САК
Граници на дискреционната власт
Обсъждане на представените доклади

12.00 – 13.00 ч. Обеден коктейл

13.00 – 15.00 ч. Втора сесия
8. Доц. д-р Ирина Мулешкова – Катедра „Публичноправни науки”, УНСС
Юрисдикцията на крайбрежната държава във вътрешните морски води
9. Доц. д-р Светла Бонева – Катедра „МИО и бизнес”, УНСС
Визия на стратегията за Европейски енергиен съюз: плюсове и минуси от
въвеждането на енергийния съюз
10. Доц. д-р Даниела Петрова – Катедра „Финансов контрол“, УНСС
Преодоляване на информационната асиметрия
отношения чрез нови форми на контрол

в

данъчно-правните

11. Доц. д-р Гена Велковска – Катедра ,,Регионално развитие”, Стопански
факултет, Тракийски Университет – Стара Загора
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Роля на кметовете в дейностите по опазване на селскостопанското
имущество /на примера на анкетно проучване/
12. Доц. д-р Петя Неделева – катедра „Теория и история на правото“, ПУ
„Паисий Хилендарски“
„Предпочитай своето“. Държавният протекционизъм в икономиката примери от историята на българското право
Обсъждане на представените доклади
13. Гл. ас. д-р Илонка Горанова – катедра „Публичноправни науки“, УНСС
По някои проблеми на нормативната уредба, регулираща дейността на
независимите оценители в Република България
14. Гл. ас. д-р Ивайло Беев, доктор по политическа икономия, магистър по
право СУ “Св. Климент Охридски” – катедра „Икономикс“, ОИФ на УНСС
Правно регулиране на икономическата активност на държавата
15. Гл. ас. д-р Боян Георгиев - катедра „Публичноправни науки“, при ЦЮН на
БСУ
Ролята на организациите в административния процес
16. Гл. ас. д-р Надежда Христова – катедра „Публичноправни науки“, УНСС
Националните паркове в България
17. Гл. ас. д-р Цветана Петрова – Катедра „Наказателноправни науки”,
Академия на МВР
В полето на икономическия шпионаж – променената реалност срещу
остарелите наказателноправни норми
18. Гл. ас. д-р Нина Чилова – катедра „Публичноправни науки“, УНСС
Мерки за въздействие и отговорности при извършване на финансова
инспекция
19. Гл. ас. д-р Аглика Кънева – Катедра „Финанси”, УНСС
Нормативна рамка на единния надзорен механизъм на ЕС
20. Гл. ас. д-р Петър Митев – Катедра „Финанси”, УНСС
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„За” и „против” регулацията на съвременния етап на развитие
Обсъждане на представените доклади
21. Ас. Мария Петрова – ИДП при БАН
Наказателната политика на държавата за защита на бизнеса (правносоциологически анализ)
22. Ас. д-р Пресиян Марков,
„Наказателноправни науки“, УНСС

Ас. д-р

Петя Митрева

–

катедра

Обратно действие на по-благоприятния закон при защита на стопанските
отношения чрез бланкетни наказателноправни норми
23. Ас. д-р Ваня Вълкадинова – катедра „Публичноправни науки“ към
Правно-исторически факултет, ЮЗУ „Неофит Рилски“, гр. Благоевград, съдия в
Административен съд - Благоевград
Приложение на принципа за
служебното правоотношение

съразмерност

при

прекратяване

на

24. Калина Арнаудова – докторант в катедра „Административно правни
науки” в Софийски университет “Св. Климент Охридски”, съдия във Върховен
административен съд
Непридружени ненавършили пълнолетие чужденци търсещи закрила.
Правна уредба, проблеми, предизвикателства
25. Николай Ангелов – съдия в Административен съд – София град
Отговорност на държавата за вреди за нарушаване правото на
Европейския съюз
26. Валери Велковски
храните

- юрисконсулт в Министерство на земеделието и

Обжалване на актове, свързани с възстановяване на собствеността върху
земеделски земи - особености
Обсъждане на представените доклади
15.00 – 15.30 ч. Кафе пауза
15.30 – 17.30 ч. Трета сесия
13

27. Ас. Свилена Симеонова – катедра „Публичноправни науки“, УНСС
Системите за вътрешен контрол и одит на търговски дружества с
държавно и общинско участие в капитала
28. Ас. Мария Петрова – Институт за държавата и правото при Българска
академия на науките
Наказателната политика на държавата за защита на бизнеса /правносоциологически анализ/
29. Ас. Виктор Иванов – катедра „Публичноправни науки“, УНСС
Предизвикателствата на глобалната икономика за модернизацията на
държавата и правото
30. Ас. Нели Радева – катедра „Наказателноправни науки“, УНСС
Общ надзор за законност на прокурора върху актове на държавно
управление по повод осъществяването на стопанска дейност (1947-1989 г.)
31. Мирослава Йорданова – д-р по право, НБУ
Международно сътрудничество за противодействие на трафика на хора
32. Докторант Стефан Радев – катедра „Публичноправни науки“, УНСС
Отговорността за вреди от нормативен административен акт в
тълкувателната практика на Върховния административен съд
Обсъждане на представените доклади
33. Докторант Симона Велева – катедра „Конституционно право“, СУ “Св.
Климент Охридски”
Регулаторна рамка на електронните съобщения –тенденции и развитие
34. Докторант Стойчо Дулевски – катедра „Публичноправни науки“, УНСС
Времевият критерий по чл. 5 (3) от Модела на ОИСР
35. Докторант Цветолюба Васева – катедра „Публичноправни науки“, УНСС;
юрисконсулт в отдел „Правен и обществени поръчки“ на „Специализирана
болница за активно лечение по онкология“ ЕАД, гр. София
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Външен предварителен контрол чрез случаен избор, осъществяван от
Агенцията по обществени поръчки по член 232 от Закона за обществените
поръчки
36. Докторант Росица Рогова – катедра „Публичноправни науки“, УНСС
Относно някои необходими
здравеопазването

промени

в

контролната

дейност

в

37. Ваня Василева-Кисьова, магистър по право в ЮФ на УНСС, старши
юрисконсулт в отдел „Правен и обществени поръчки“ в „Специализирана
болница за активно лечение по онкология“ ЕАД, гр. София
Лечебните заведения като страни в процеса за възлагане на обществени
поръчки
Обсъждане на представените доклади
38. Иво Богоев, магистър по право, СУ “Св. Климент Охридски” – 04 РУ СДВР
Относно необходимостта от промени в законодателството, свързани с
контрола и отговорността при неправомерни разпореждания със
собствеността на търговски дружества
39. Диметра Хайгърова, Теодора Петрова, Студенти от спец. „Право“,
Юридически факултет, УНСС
Авторският надзор в обществените поръчки – проблеми, отказ от права,
правоприемници
40. Божидар Кирилов, Студент от спец. „Право“, Юридически факултет,
УНСС
Промени в новия Закон за обществените поръчки и проблемите на
стопанските субекти при участие в процедурите за спечелването на
обществените поръчки
41. Сюзан Чуковска, Студент от спец. „Право“, Юридически факултет, УНСС
Усъвършенстване на нормативната уредба за противодействие на
изпирането на пари в България
42. Николета Николова, Студент от спец. „Право“, Юридически факултет,
УНСС
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Наказателни парадигми в условията на глобализиращия се бизнес
43. Анна Узунова, Студент от спец. „Право“, Юридически факултет, УНСС
Криптиране и онлайн анонимност в контекста на свободата на изразяване
и защита на журналистическите източници
Обсъждане на представените доклади
17.30 – 18.00 Обобщаване на резултатите. Закриване на конференцията – в
Голяма конферентна зала
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