
21.05.2016 г., СЪБОТА 

9.30 – 10.00 Регистрация 

10.00 – 12.30 Откриване на конференцията – зала 207 

Пленарни доклади: 

проф. д-р Улрих Зибер, директор на Макс Планк институт по 

международно и сравнително наказателно право, Фрайбург 

„Cybercrime and Criminal Information Law” 

проф. дюн Вихър Кискинов, СУ “Св. Климент Охридски” 

„Правото в интернет” 

проф. Шиничи Ишизука, Университет Риукоку, Киото  

“Actual Discussion around Death Penalty in Japan” 

12.30 – 13.30 Кафе-пауза 

 

ПАНЕЛ «В»  

ЗАЛА 208 
 

 

Научен секретар – проф. д-р Евгени Манев 
Технически секретар – ас. д-р Ваня Стаматова 
 

13.30 – 13.45 – проф. дин Евгений Сачев, УниБИТ, БСУ 

„Етнос, етнични отношения и спекулации с етничния статус на 

българите - мохамедани в Република България”  

13.45 – 14.00 – д-р, вицеадмирал от резерва Емил 

Люцканов, УниБИТ 

„Евроатлантическата система за сигурност и предизвиканите 

предизвикателства”  

14.00 – 14.15 – проф. д-р Евгени Манев, УниБИТ 

„Определение за сигурност- организационнокултурен подход”  

14.15 – 14.30 – проф. дин Георги Петков, доц. д-р Майяна 

Милчева Митевска-Енчева, УниБИТ 

„Личностни корелати на лидерското поведение”  

14.30 – 14.45 –  д-р Олга Борисова, ВСУ "Черноризец 

Храбър" 

„Проблеми на сигурността при използването на ядрената енергия 

според българското законодателство”  

14.45 – 15.00 – Ивелина Проданова докторант, УниБИТ 

„Държавните институции  партньор при реализирането на 

корпоративна социална отговорност”  

15.00 – 15.15 – Ивайло Николов, ТУ - Габрово 

„Изследване и анализ на информационната сигурност от гледна 

точка на понятията риск, заплаха, уязвимост, инцидент и 

несигурност” 

15.15 – 15.30 – гл.ас. д-р Миланка Патак, БСУ 

„Сигурност, безопасност, защитеност” 

15.30 - 15.45 - д-р Диана Илиева, УниБИТ 
Лингвокултурология и сигурност. Парадокс или 

взаимозависимост 

 

15.45 – 16.15 – кафе-пауза 
 
Научен секретар – проф. д-р Силви Чернев 
Технически секретар – гл. ас. д-р Христо Павлов 
 

16.15 – 16.30 – д-р Стефан Гайдарски, УНСС 

„Провокацията към подкуп като тежко дисциплинарно 

нарушение”  

16.30 – 16.45 – Ивайло Ангелов, Прокуратура на РБ - 

НСлС 

„Предмет и тежест на доказване в наказателния процес” 

16.45 – 17.00 – Виолета Вълчева докторант, УНИБИТ 

„Процесуални проблеми, налагащи изменения в действащия 

НПК. Мерки за осигуряване на бързина и ефективност на 

наказателния процес. Практически аспекти-проблеми и 

трудности в правоприлагането.Предложения за промени в НПК”  

17.00 – 17.15 – Ивайло Ангелов, Прокуратура на РБ - 

НСлС 

„Наказателно-правни проблеми при разграничението  на 

кражбата от престъплението по чл. 249 НК”  

17.15 – 17.30 – ас. д-р Петя Митрева, УНСС 

„Европейски тенденции в развитието на българското 

наказателно право”  

17.30 – 17.45 – проф.дин. д.н.инж.Венелин Терзиев, 

полковник доц. д-р Николай Ничев, РУ "Ангел Кънчев" 

„Сравнителен анализ на прилагането на офсета при сделки с 

отбранителни продукти” 

 

18.30 – коктейл за участниците  
 
 

22.05.2016 г., НЕДЕЛЯ 
 

ПАНЕЛ  «В»  

ЗАЛА 208 

 
Научен секретар – проф. д-р Силви Чернев 
Технически секретар – гл. ас. д-р Христо Павлов 

 
09.30 – 09.45 – ас. д-р Йордан Деливерски, УниБИТ 

„Информационните технологии в помощ на борбата  

с корупцията  потенциал и предизвикателства”  

09.45 – 10.00 – доц. д-р Мариела Янева-Деливерска, 

Медицински университет–София, доц. д-р Мария 

Нейкова, БСУ 

„Правни аспекти на мобилното здравеопазване”  

10.00 – 10.15 – проф. дин. д.н.инж. Венелин Терзиев, РУ 

"Ангел Кънчев" 

„Ролята на офсетните сделки за придобиване на нови технологии”  

10.15 – 10.30 – гл. ас. д-р Боян Георгиев, БСУ 

„Общият интерес за правилно приложение на закона - основна 

задача на касационната инстанция”  

10.30 – 10.45 – д-р Атанас  Иванов, ЮЗУ "Неофит Рилски" 

„Условия и момент на възникване правото на касационно 

обжалване”  

10.45 – 11.00 – гл. ас. д-р Радостина Иванова-Мишинева, 

БСУ 

„Колективният трудов договор и договорите за временна работа 

по реда на чл. 107р-чл.107ч КТ. Правни проблеми”  

11.00 – 11.15 – проф. д-р Атанас Василев, УНСС 

„Правни проблеми относно възникване на трудовото 

правоотношение”  

11.15 – 11.30 – гл. ас. д-р Красимир Коев, БСУ 

„Характеристики на договора за факторинг” 

 

11.30 – 12.00 – кафе-пауза 
 

12.00 – 12.15  – доц. д-р Красимир Мутафов, БСУ 

„Практиката на СЕС като източник на данъчното право”  

12.15 – 12.30 – гл.ас. д-р Мария Дишкова, БУ "Проф.д-р 

Асен Златаров" 



„Стандарти за детско правосъдие”  

12.30 – 12.45 – доц. д-р Рая Илиева, ЮЗУ "Неофит Рилски" 

„Гражданскоправна защита на авторското право и сродните му 

права”  

12.45 – 13.00 - Анелия Цветанова-Минчева,  

„Някои въпроси относно използване на триизмерен печат според 

патентното право в България”  

13.00 – 13.15 – гл.ас. д-р Мария Дишкова, БУ "Проф.д-р 

Асен Златаров" 

„Щадяща процедура при разпит на дете” 

13.15 – 13.30 – доц. д-р Христо Христов, ШУ "Еп. Константин 

Преславски" 

„Система за вътрешен контрол в организациите от публичния 

сектор”  

13.30 – 13.45 – гл. ас. д-р Здравко Кузманов, ШУ "Еп. 

Константин Преславски" 

„Видове контрол – характеристики” 

13.45– 14.00 – гл. ас. д-р Мария Радева, РУ "Ангел Кънчев" 

„За някои правни аспекти на телемедицината” 

 
14.00 – Заключително заседание 

 

ЗА КОНТАКТИ : 

8001 Бургас, ул. “Сан Стефано”, 62 

Бургаски свободен университет 

Тел.: 056 / 900484 

e-mail: lawconf@bfu.bg 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

БУРГАСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ  

 

НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ  

С МЕЖДУНАРОДНО  УЧАСТИЕ  

 

 

««ППРРААВВ ОО   ИИ   ИИНН ТТ ЕЕРРНН ЕЕТТ»»   
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