
НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ  

«ПРАВО И СИГУРНОСТ»  

07 - 08 октомври 2022 г., зала КЦ 2 

БУРГАСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ 

 

ПРОГРАМА 

 
07.10.2022 г., зала КЦ 2 

9.30 – 10.00 ч. - Регистрация на участниците 

10.00 – 10.30 ч. – Откриване на конференцията 

Мария Павлова - Зам. - министър на правосъдието  

проф. д-р Милен Балтов - Ректор на БСУ 

проф. д.н. Мария Нейкова – Декан на ЦЮН и Областен управител на Област Бургас 

 

Панел I 

модератор – проф. д-р Евгени Манев 
 
10.30 – 10.45 ч. – Модел за формулиране на стратегия за защита на националната сигурност – доц. д-р 
Груди Ангелов, УниБит 

10.45 – 11.00 ч. – Съвременни дипломатически способи за урегулиране на конфликти и кризисни 
ситуации – д-р Пламен Теодосиев, УниБит 

11.00 – 11.15 ч. – Организационно-културен аспект на концептуално моделиране на система за 
национална сигурност – проф. д-р Евгени Манев, УниБит 

11.15 – 11.30 ч. – Стратегическите обекти като военна цел – доц. д-р Милен Иванов, РУ «Ангел Кънчев» 

11.30 – 11.45 ч. – Значението на здравната сигурност за ограничаване на биотероризма и биологичната 
война – доц. д-р Красимир Коев, Военна Академия „Г. С. Раковски“. 

11.45 – 12.00 ч. - Анализ на състоянието на действащите в момента съдебно-информационни системи в 
Република България - д-р Милена Колева, Стефан Чертоянов, Районен съд – Ст. Загора 

12.00 – 12.30 ч. – Дискусия  

 
12.30 – 13.00 ч. - Кафе пауза 
 
 
 



 
Панел II 

модератор – доц. д-р Славка Димитрова 

13.00 – 13.15 ч. – Participatory budget in Poland as a Smart City 3.0 tool improving the quality of life and safety 
of residents – Barbara Weglarz, Pedagogical University of Cracow  

13.15 – 13.30 ч. – Limits of the authorities' measures to protect public health during the COVID-19 pandemic 
– prof. Soňa Košičiarová, Trnava University, Law Faculty 

13.30 – 13.45 ч. – Някои пороци на нормативната уредба, касаеща договорните практики за 
земеделските земи в контекста на регионалната сигурност – доц. д-р Валери Йорданов, Висше училище 
по сигурност и икономика - гр. Пловдив  

13.45 – 14.00 ч. – Някои несъвършенства в методиките за оценяване на земеделските земи и тяхното 
влияние върху националната сигурност – проф. д-р Гена Велковска, Висше училище по сигурност и 
икономика - гр. Пловдив  

14.00 – 14.15 ч. – Производството за поставяне под запрещение - гаранция за личната и правна сигурност 
на гражданите – д-р Даниела Зарева, БСУ 

14.15 – 14.30 ч. – Семейството като фактор за отклоняващо се поведение при подрастващите – 
Християна Тодорова - докторант, ТУ - Варна  

14.30 – 14.45 ч. – Недействителна ли е клауза от колективен трудов договор за забрана за работник да 
работи при конкурентен работодател – Иво Иванов, адвокат 

14.45 – 15.00 ч. – Нормативно установени граници относно предоставяната информация от работници и 
служители при кандидатстване за работа – Ванина Цветанова, адвокат 

 
15.00 – 15.30 ч. – Дискусия  

 
19.00 ч. – Вечеря 
 
 
 

08.10.2022 г., зала КЦ 

 
 
 

Панел III 
модератор – проф. д. н. Мария Нейкова 

10.00 – 10.15 ч. – – проф. д. н. Мария Нейкова, БСУ 

10.15 – 10.30 ч. – Пандемията COVID 19 и ограниченията в правото на свободно движение в ЕС – доц. 
д-р Ваня Стаматова, БСУ 

10.30 – 10.45 ч. – Националната стратегия за психично здраве на гражданите на Република България 
2021 – 2030 г. в контекста на Актуализираната стратегия за Национална сигурност – доц. д-р Славка 
Димитрова, БСУ 



10.45 – 11.00 ч. – Организирана престъпна група или съучастие. Ясната нормативна уредба-гаранция за 
реализиране на Актуализираната стратегия за национална сигурност на Република България – Калина 
Чапкънова – Кючукова – докторант, БСУ 

11.00 – 11.15 ч. – Проблем на сигурността в гражданския оборот. Придобиване на права върху недвижим 
имот в хипотезата на чл. 226 от ГПК и ефектът на вписването – Ася Тороманова - докторант, БСУ 

11.15 – 11.30 ч. – Противодействие на заблуда в националната сигурност – доц. д-р Константин Казаков, 
УниБит 

11.30 – 12.00 ч. – Дискусия  

12.00 – 12.30 ч. - Кафе пауза 

 
 

Панел IV 
модератор - доц. д-р Ваня Стаматова 

12.30 – 12.45 ч.  Административноправни аспекти при осигуряването на социална и здравна сигурност-  
проф. д.н. Мариела Деливерска, ВУЗФ 

12.45 – 13.00 ч. – Превенция на случаите на корупция при провеждането на обществени поръчки в 
контекста на нелегална миграция - доц. д-р Йордан Деливерски, УниБит 

13.00 – 13.15 ч. - "Ролята на Метформин при лечение на Захарен диабет тип 2 при пациенти с Ковид –
19" - д-р Диляна Стоянова 

13.15 – 14.00 ч. – Дискусия  

14.00 ч. – Закриване на конференцията 


