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НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ 

 

„30 ГОДИНИ БЪЛГАРИЯ В СЪВЕТА НА ЕВРОПА – 

ВЪРХОВЕНСТВО НА ПРАВОТО, ДЕМОКРАЦИЯ,  

ПРАВА НА ЧОВЕКА“ 

 

Нов български университет 

департамент „Право“ 

 

30 април 2022 г. (събота) 

10.00 ч., зала Аула 

 

9.30 – 10.00 Регистрация 

 

10.00 Откриване 

проф. д-р Веселин Вучков – ръководител на департамент Право 

Надежда Йорданова – министър на правосъдието 

 

10.20 Приветствия 

проф. д-р Диана  Ковачева – Омбудсман на Република България 

Аспарух Панов – първи ръководител на българската делегация в ПАСЕ и 

Вицепрезидент (1991 – 1994 г.): Началото 

Джема Грозданова – дългогодишен член на ПАСЕ и бивш неин 

вицепрезидент: Значението на Съвета на Европа след присъединяването на 

България към Европейския съюз (2009 – 2020) 

 

11.00 – 11.10 Почивка  

 

11.10 Доклади и дискусии 
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Спомен за началото и след това … 30 години от приемането на България в 

Съвета на Европа 

Лъчезар Тошев – почетно Асоцииран член на ПАСЕ 

 

Римското право и защитата на правата на човека 

проф. Малина Новкиришка-Стоянова, д. н., НБУ 

 

Списание „Военно-правна мисъл“ (1935 - 1943) 

проф. Николай Проданов, д. н., ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ 

 

Проектът на Закон за БНР и БНТ – гаранция за спазване на изискванията на 

Съвета на Европа за независимост, прозрачност, отчетност и устойчивост на 

обществените медии в България 

проф. Райна Николова, д. н., НБУ 

 

България и общите политически препоръки на ECRI 

проф. д-р Благой Видин, НБУ 

 

Стандартът абсолютна необходимост при употреба на огнестрелно оръжие, 

физическа сила и помощни средства от полицейски органи 

проф. д-р Веселин Вучков, НБУ 

 

Парламентарният дебат за ратифицирането на Конвенцията за защита на 

правата на човека и основните свободи през 1992 г. от 36-то Народно събрание 

проф. д-р Екатерина Михайлова, НБУ 

 

Забраната за дискриминация в практиката на Европейския съд по правата на 

човека 

доц. д-р Бойка Чернева, УНСС 
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Взаимно административно сътрудничество по данъчни въпроси 

доц. д-р Гинка Симеонова, НБУ 

 

Съвременната концепция за личната неприкосновеност в дигиталната среда в 

правните системи на ЕС и САЩ 

доц. д-р Деница Топчийска, НБУ 

 

Правото на независим и безпристрастен съд в практиката на Европейския съд 

по правата на човека  

доц. д-р Деяна Марчева, НБУ 

 

Конвенцията за защита правата на човека и основните свободи в най-новата 

практика на Конституционния съд на Република България  

доц. д-р Зорница Йорданова, РУ „Ангел Кънчев“  

 

Защитата от дискриминация в областта на трудовите и социалните права в 

практиката на Европейския съд по правата на човека 

доц. д-р Ивайло Стайков, НБУ 

 

Приносът на Съвета на Европа за защитата на правата на малцинствата 

доц. д-р Катерина Йочева, НБУ 

 

Защитава ли уредбата на чл. 127, ал. 2–4 от Семейния кодекс най-добрия 

интерес на детето? 

доц. д-р Михаил Малчев, Висше училище по агробизнес и развитие на регионите 

 

Българската лига за защита правата на човека и гражданина в защита на 

правото на образование и равенството на половете като непреходни европейски 

ценности 
доц. д-р Петя Неделева, НБУ 
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Съветът на Европа и българското наказателно право  

доц. д-р Ралица Костадинова, НБУ 

 

Практиката на Европейския съд по правата на човека в българското 

законодателство (индивидуални и общи мерки) 

доц. д-р Снежана Ботушарова, НБУ и ЮЗУ „Неофит Рилски“ 

 

Съответствие на българското законодателство със стандартите за защита на 

правата на човека, зададени от Съвета на Европа след 30 години членство  

доц. д-р Тони Димов, Институт за държавата и правото, БАН 

Кети Бозукова, Съюз на юристите в България  

 

13.00 – 13.30 Кафе пауза 

Динамика в развитието на отношенията между Съвета на Европа и Европейския 

съюз 

гл. ас. д-р Вероника Стоилова, ЮЗУ „Неофит Рилски“ 

 

Правата на непълнолетните извършители в актовете на Съвета на 

Европа и възстановителното правосъдие. 

гл. ас. д-р Гергана Андонова, ЮЗУ „Неофит Рилски“ 

Електронна товарителница- цифрова революция при договора за превоз 

гл. ас. д-р Десимира Юрукова 

Банката за развитие на Съвета на Европа  

гл. ас. д-р Димитър Стоянов, СУ „Св. Климент Охридски“  

 

Злоупотребата с господстващо положение съгласно член 102 ДФЕС и ролята на 

свободата на избор 

гл. ас. д-р Емилия Димитрова, НБУ 

 



 

 

 

5 

Демокрация и правова държава в България: приносът на механизмите на 

политическо сътрудничество в Съвета на Европа 

гл. ас. д-р Катя Христова-Вълчева, НБУ 

 

Наказателната конвенция относно корупцията на Съвета на Европа и 

значението ѝ за наказателната политика на Република България 

гл. ас. д-р Мария Михайлова, Институт за държавата и правото, БАН 

 

Особености на колективните и комплексни съдебни експертизи и 

приложението им в наказателния процес 

гл. ас. д-р Невена Русева, РУ „Ангел Кънчев“ 

 

Предизвикателството професионално прегаряне (бърнаут) теоретични аспекти 

и практически решения 

гл. ас. д-р Олга Чорбаджийска, ЮЗУ „Неофит Рилски“ 

 

Извънредното положение като начин за управление на кризи 

гл. ас. д-р Рада Смедовска-Тонева, Институт по философия и социология, БАН, НБУ 

 

Правата на човека и биомедицината 

гл. ас. д-р Силвия Цонева, НБУ 

 

Относно промяна на привременни мерки, постановени в производствата по 

развод по исков ред и при спор относно родителски права 

гл. ас. д-р Сузана Рангелова, ЮЗУ „Неофит Рилски“ 
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Защита на правото на свобода на мисълта, съвестта и религията чрез 

наказателноправни средства 

гл. ас. д-р Цветана Петрова, Академия на МВР 

 

Въпроси на претърсването и изземването в практиката на Европейския съд по 

правата на човека по дела срещу Република България 

гл. ас. д-р Янко Ройчев, Институт за държавата и правото, БАН и Академия на МВР 

 

Дилемата национална сигурност и права на човека – национални и европейски 

аспекти в контекста на перспективите пред Съвета на Европа 

ас. д-р Георги Кръстев, Академия на МВР 

 

За правото на труд като част от фундаменталното право на достойнство 

ас. д-р Мария Чочова, НБУ 

 

Присъединяване на ЕС към ЕКПЧ – уравнение с много неизвестни 

ас. д-р Четин Казак, НБУ 

 

Повече от безнаказаност: българският главен прокурор в практиката на 

Европейския съд по правата на човека  

д-р Иванка Иванова 

 

Правото на изразяване на мнение и гарантиране авторитета и 

безпристрастността на правосъдието в практика на Европейския съд по правата 

на човека в контекста на делото Мирослава Тодорова срещу България № 

40072/13 от 19 октомври 2021  

д-р Симона Велева, НБУ 

 

Европейският съд за правата на човека като източник на идеи за развитие на 

защитата на правата на човека в българската нормативна уредба  

д-р Цветомир Панчев, Министерство на вътрешните работи  



 

 

 

7 

Практиката на ЕСПЧ по член 10 от ЕКПЧ 

адв. Александър Кашъмов  

 

Правосубектността на физическите лица през погледа на дигиталните 

технологии 

Даниел Делчев, старши преподавател, Академия на МВР 

 

Установяване на произход на дете при асистирана репродукция 

Ангелина Богданова, докторант, РУ „Ангел Кънчев“ 

 

Същност и особености при разпознаването на лица и предмети 

Иван Аврамов, задочен докторант, Югозападен университет „Неофит Рилски“ 

 

Права на лицата с психически увреждания. Съдебната практика на Европейски 

съд по правата на човека промени ли българското законодателство? 

Илиана Боюклиева, докторант, НБУ 

 

Търговски марки – същност, видове. Право на собственост на физическо лице 

при сключен граждански брак 

Милена Димова, докторант, РУ „Ангел Кънчев“  

 

Свободата на словото и паметниците на тоталитарния режим в България, в 

контекста на решението на ЕСПЧ по делото „Асен Генов срещу България“ 

Петър Славов, докторант, НБУ 

 

Законодателни промени в Закона за изпълнение на наказанията и задържането 

под стража в изпълнение на осъдителни решения на Европейския съд по 

правата на човека 

Милена Генчева, главна дирекция „ Изпълнение на наказанията“ 
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ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ  

 

Ръководители на българската делегация в ПАСЕ 

 

Аспарух Панов  1992-1994 (СДС) 

Филип Боков 1995-1996 (БСП) 

Лъчезар Тошев  1997-2001 (СДС) 

Юнал Лютфи 2001-2009 (ДПС) 

Живко Тодоров 2009-2011 (ГЕРБ) 

Джема Грозданова 2011-2013 (ГЕРБ) 

Янаки Стоилов 2013-2014 (БСП) 

Джема Грозданова 2014 - 2020 (ГЕРБ) 

Димитър Главчев   2019-2021 (ГЕРБ) 

Димитър Гърдев  2021-2022 (ИТН) 

Христо Иванов 2022 - (ДБ) 

 

Докладчици на ПАСЕ от българската делегация – по азбучен ред на имената 

 

NB (Доклад в ПАСЕ е проект за решение – резолюция и/или препоръка и мотиви или становище по доклад на 

друга комисия – т.е. втори доклад. Становище е и доклад по искане на Комитета на Министрите за приемане на 

страна за член на организацията. Информационен доклад е обзор по даден въпрос, без предложен документ за 

решение) 

Alexander ARABADJIEV 

 Human rights of members of the armed forces, Report, 2006 - Second part-session 

 Role of the public prosecutor in a democratic society governed by the rule of law, Report, 2003 - 

Spring meeting 

Ivan Nikolaev IVANOV 

 Environmentally induced migration and displacement: a 21st-century challenge, Committee 

Opinion, 2009 - First part-session 

 Peril of using energy supply as an instrument of political pressure, Committee Opinion, 2007 - First 

part-session 

 Technological strategies for the reconstruction and economic development of south-eastern Europe, 

Report, 2001 - First part-session 

 Economic reconstruction and renewal in South-Eastern Europe following the Kosovo conflict, 

Committee Opinion, 1999 - Fourth part-session 



 

 

 

9 

 Sustainable development in the Mediterranean and Black Sea basins, Committee Opinion, 1998 - 

First part-session 

Valeri JABLIANOV 

 Draft Council of Europe Convention on an Integrated Safety, Security and Service Approach at 

Football Matches and Other Sports Events, 2015 

Evguenia JIVKOVA 

 The functioning of democratic institutions in Azerbaijan, Report , Evguenia  Jivkova- Andres 

HERKEL, 2008 - Third part-session 

Evgeni KIRILOV 

 The Third Summit, Committee Opinion, 2005 - First part-session 

 Honouring of obligations and commitments by Georgia, Report, Mátyás EÖRSI- Evgeni 

KIRILOV,2005 - First part-session 

 Strengthening of democratic institutions in Bosnia and Herzegovina, Report, 2004 - Third part-

session 

 Functioning of democratic institutions in Georgia, Report, Mátyás EÖRSI- 2004 - First part-session 

Evgeni KIRILOV,   

 Implementation of the economic aspects of the Stability Pact for South-eastern Europe, Report, 

2001 - First part-session 

 Economic reconstruction and renewal in south-eastern Europe following the Kosovo conflict,   

Report, Nikola OBULJEN- Evgeni KIRILOV, 1999 - Fourth part-session, 

 Need for intensified economic co-operation among the countries of South-Eastern Europe, Report,  

Michael LIAPIS - Evgeni KIRILOV, 1999 - Second part-session 

Milena MILOTINOVA 

 Challenges facing the European audiovisual sector, Report, 2004 - September Standing Committee 

 Family mediation and equality of the sexes, Committee Opinion, 2003 - November Standing 

Committee 

Asparoukh PANOV 

 Vietnamese migrants and asylum-seekers in Hong Kong ("boat people"), Committee Opinion, 1993 

- 44th Session - Fifth part 

Gueorgui PIRINSKI 

 Economic consequences and problems for neighbouring countries arising from the implementation 

of United Nations sanctions against the Federal Republic of Yugoslavia (Serbia and Montenegro), 

Report, 1994 - First part-session 

Elena POPTODOROVA 
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 Cultural situation in Kosovo, Report, 2001 - Second part-session 

 Cultural situation in Kosovo, Information report, 2001 - First part-session 

 Action plan for the children of Kosovo, Report, 2000 - Second part-session Maria STOYANOVA 

 European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) and the state of transition in central 

and eastern Europe, Report, 2001 - Third part-session 

 Honouring of obligations and commitments by Croatia, Report, 2000 - Fourth part-session 

 Honouring of obligations and commitments by Croatia, Report, 1999 - Second part-session 

Latchezar TOSHEV 

 A new parliamentary effort to create a stability pact in the South Caucasus, Information report, 18-

02-2013 

 Living together in 21st-century Europe: follow-up to the report of the Group of Eminent Persons of 

the Council of Europe, Report, 2011 - Third part-session 

 The religious dimension of intercultural dialogue, Committee Opinion, 2011 - Second part-session 

 Military waste and the environment, Report, 2010 - November Standing Committee 

 Parliamentary contribution to the implementation of the Stability Pact in South-East 

Europe, Report, 2004 - November Standing Committee 

 Transboundary water basins in Europe, Report, 2004 - Third part-session 

 Bio-terrorism: a serious threat for citizens’ health, Committee Opinion, 2004 - March Standing 

Committee 

 Preferential treatment of national minorities by the kin-state: the case of the Hungarian law of 19 

June 2001 on Hungarians living in neighbouring countries ("Magyars"), Committee Opinion, 2003 - 

Third part-session 

 Parliamentary scrutiny of international institutions, Report, 2002 - Third part-session 

 Interparliamentary co-operation in the Mediterranean and Black Sea basins (6th Conference on 

Mediterranean and Black Sea basins – Varna, Bulgaria, 19-21 October 2000), Report, 2001 - First 

part-session 

 Amelioration of disadvantaged urban areas, Report, 2000 - Fourth part-session 

 Application by Latvia for membership of the Council of Europe, Opinion on the request by the 

Committee of Ministers, 1995 - First part-session 

Borislav VELIKOV 

 Management of water resources in Europe, Report, 2004 - Third part-session 


