
 
Универсалност и приложимост на човешките права 

Научна философска конференция по повод седемдесет години от приемането на 
Всеобщата декларация за правата на човека,  

организатор: Специалност "Философия" на СУ "Св. Климент Охридски", 
 
10-и декември 2018, Първа заседателна зала, Ректорат 
 
9:00-9:15 - Откриване 
проф. д-р Димитър Денков, декан на Философски факултет. 
 
9:15-9:45 – проф. дфн Стилиян Йотов, „Правата като реална утопия“ 
9:45-10:15 – проф. дфн Александър Андонов, „Субстанциалност, субектност и 
субектиране на желания и права“ 
10:15-10:45 – доц. д-р Цветина Рачева, „Правата: тавтология и различие“ 
 
10:45-11:15 – кафе пауза 
 
11:15-11:45 – проф. д-р Анна Кръстева, „Човешки права и човешка сигурност в епоха на 
секуритизация“ 
11:45-12:15 – проф. дфн Пламен Макариев, „Индивидуалните права като инструмент 
за манипулация“ 
12:15-12:45 – доц. д-р Владимир Теохаров, „Към бъдещето на Хегеловата философия 
на правото“ 
12:45-13:15 – проф. дфн Красимир Делчев, „Карл Шмит за човешките права в контекста 
на политическото“ 
 
13:15-14:00 – обедна почивка 
 
14:00-14:30 – гл. ас. д-р Силвия Кръстева, „Правата на човека и „световното гражданско 
общество“ 
14:30-15:00 – доц. д-р Иван Колев, „Универсалност на човешките задължения“ 
15:00-15:30 – доц. д-р Христо Стоев, „Роденост, смъртност и права“ 
15:30-16:00 – ас. д-р Николай Велев, „Кой притежава правото да определя какво е 
човекът?“ 
 
16:00-16:15 - кафе пауза 
 
16:15-16:45 – Катерина Григорова - преподавател по философия, Мария Тасева - 
преподавател по графичен дизайн, и ученици от XI клас: Бурчин Кадир, Мария 
Секулова, Методи Методиев, 44 СУ „Неофит Бозвели“, София, „Аспекти на познанието 
правата на младите хора и приложимостта им към заобикалящия ги свят“ 
16:45-17:15 – Коста Костов, главен експерт, МОН, „Правата на човека, правата на 
детето и училищното образование“ 
17:15-17:45 – докторант Александра Кирова, „Социални изследвания на детството – 
методология, етика и „подход, основан направата на човека“ 



17:45-18:15 – докторант Любомир Сирков, „Употреби на аргумента slippery slope в 
дебатите по правата на човека“ 
 
 
11-и декември 2018, аудитория 63, Ректорат 
 
9:00-9:30 – Иван Кирков, преподавател по философия, „Предизвикателства на 
универсалното право“ 
9:30-10:00 – гл. ас. д-р Стоян Ставру, „Желанията като механизъм за зачитане на 
свободата (Интерференции на недееспособността в мотивите към едно съдебно 
решение)“ 
10:00-10:30 – доц. д-р Александър Каракачанов, „Права на човека – политически 
режим, идеология, 
манталитет“ 
10:30-11:00 – докторант Piotr Petrzak, „The importance of the debate on the universality of 
Human Rights seen through the prism of international community’s reaction to the Syrian 
Conflict (2011 - ongoing)“ 
 
11:00 -11:30 - Кафе пауза  
 
11:30-12:00 – д-р Мая Митренцева, „Компетентностен подход и права“ 
12:00-12:30 – гл. ас. д-р Петър Пламенов, „Правото на красота. За изкуството не като 
привилегия, а като част от правата на човека“ 
12:30-13:00 – проф. д-р Веселин Дафов, „Правото на време“ 
13:00-13:30 – гл. ас. д-р Цена Желязкова Стоева, „Правото на промяна“ 
 
 
 
 
*** 
Потвърдили участие и теми на доклади към 19.10.2018 г. 
проф. дфн Пламен Макариев, „Индивидуалните права като инструмент за 
манипулация“ 
проф. дфн Красимир Делчев, „Карл Шмит за човешките права в контекста на 
политическото“ 
доц. д-р Владимир Теохаров, „Към бъдещето на Хегеловата философия на правото“ 
проф. д-р Веселин Дафов, „Правото на време“ 
гл. ас. д-р Петър Пламенов, „Правото на красота. За изкуството не като привилегия, а 
като част от правата на човека“ 
доц. д-р Стоян Ставру, „Желанията като механизъм за зачитане на свободата 
(Интерференции на недееспособността в мотивите към едно съдебно решение)“ 
ас. д-р Николай Велев, „Кой притежава правото да определя какво е човекът?“ 
Piotr Pietrzak, докторант по философия в СУ „Св. Климент Охридски“, „The importance of 
the debate on the universality of Human Roghts seen through the prism of international 
community’s reaction to the Syrian Conflict (2011 - ongoing)“ 
гл.ас. д-р Цена Желязкова Стоева, „Правото на промяна“ 
8.11.2018 г. 



проф. дфн Александър Андонов, „Субстанциалност, субектност и субектиране на 
желания и права“ 
доц. д-р Иван Колев, „Универсалност на човешките задължения“ 
гл. ас. д-р Силвия Кръстева, „Правата на човека и „световното гражданско общество“ 
д-р Мая Митренцева, „Компетентностен подход и права“ 
Коста Костов, главен експерт, МОН, „Правата на човека, правата на детето и 
училищното образование“ 
 
проф. д-р Анна Кръстева, „Човешки права и човешка сигурност в епоха на 
секуритизация“ 
доц. д-р Александър Каракачанов, „Права на човека - политически режим, идеология, 
манталитет“ 
доц. д-р Цветина Рачева, „Правата: тавтология и различие“ 
Мария Тасева, Катерина Григорова, Бурчин Кадир, Мария Секулова, Методи 
Методиев, 44 СУ „Неофит Бозвели“, София; „Аспекти на познанието правата на 
младите хора и приложимостта им към заобикалящия ги свят“ 
Иван Кирков, преподавател по философия, „Предизвикателства на универсалното 
право“ 
Александра Кирова, докторант по етнология в СУ „Св. Климент Охридски“, „Социални 
изследвания на детството – методология, етика и „подход, основан направата на 
човека“ 
доц. д-р Христо Стоев, „Роденост, смъртност и права“ 


