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ЗАЛА 218 

 

КОМИСИЯ 
 
доц. д-р Мария НЕЙКОВА - председател 

доц. д-р Красимир МУТАФОВ 

гл. ас. д-р Анна ЧОЛАКОВА 

Станислав ИВАНОВ - студент 

 



09.00 ч., зала 218 – Откриване 

09.15  Надежда Дончева - 1 курс, спец. “Право”, РО  

тема: “По някои въпроси за възникването на 

правото” 

научен консултант – ас. Д. Зарева 

09.30 Недялко Стоянов - 2 курс, спец. “Право”, ЗО  

тема: “ Управление на отпадъците в офиса 

– нормативна уредба” 

научен консултант – гл.ас.д-р А. Чолакова 

10.00  Фитнат Ахмед – 2 курс, спец. “Право”, РО 

тема: “Нормативна  уредба   на домашното 

насилие - правни   и  етични  проблеми” 

научен консултант – гл.ас.д-р А. Чолакова 

10.15   Красимир Русев – 3 курс, спец. “Право”, РО 

тема: “Отговорност на държавата и 

общината за вреди на граждани и 

юридически лица“ 

научен консултант – гл.ас. д-р Б. Георгиев 

10.30 Деница Яневска – 3 курс, спец. „Право”, РО 

тема: „Особени хипотези на правото на 

изкупуване по чл. 33 от ЗС” 

научен консултант – гл.ас. д-р А. Чолакова 

10.45   Лиляна Славова, Стиляна Русева – 3 курс, 

спец. “Право”, РО  

тема: “ Прилагане на института на 

погасителната давност в данъчното право ”  

научен консултант – доц. д-р К. Мутафов 

11.00  Красимир Русев – 3 курс, спец. “Право”, РО  

тема: “ Отговорност за лични виновни 

действия по чл.45 ЗЗД”  

научен консултант – доц. д-р Ал. Иванов 

11.15   Лиляна Славова – 3 курс, спец. „Право”, РО 

тема: „ Правна уредба на лекарската 

грешка” 

научен консултант – гл.ас. д-р В. Стаматова 

11.30 Искра Христова – 3 курс, спец. „Право”, РО 

тема: ”Смъртното наказание” 

научен консултант – гл.ас. д-р Сл. Димитрова 

11.45  Стефан Станев – 5 курс, спец. „Право", РО 

тема:  „Контролът върху кореспонденцията 

на работника в светлината на практиката на 

Европейския съд по правата на човека” 

научен консултант – доц. д-р  Св. Маргаритова  

12.00– 12.30 – почивка 

12.30 Мурадие Кърмаджъ – 5 курс, спец. „Право”, 

РО 

тема: „ Стартъп” (Startups) – правни аспекти” 

научен консултант – доц. д-р Кр. Коев 

12.45 Хатче Селим – 5 курс, спец. „Право”, РО 

тема: „ Отговорността на президента на 

Република България – анализ на 

процедурата по реализация” 

научен консултант – проф.д.ик.н. В. Цанков 

13.00  Мария Шулекова, Ванина Цветанова – 5 

курс, спец. „Право”, РО 

тема: “Признаване, изпълнение и 

изпращане на съдебни решения и решения 

за пробация с оглед упражняване на надзор 

върху пробационните мерки и 

алтернативните санкции” 

научен консултант –  гл.ас. д-р М. Иванова 

13.15 Иванета Иванова – 5 курс, спец. „Право”, РО 

тема: “ Основания за нищожност на 

съдебното решение” 

научен консултант – ас. Д. Зарева 

13.30 Йоана Полихронова-Костадинова – 5  курс, 

спец. „Право”, РО 

тема: “ Представителство на юридическото 

лице” 

научен консултант – ас. Д. Зарева 

 

14.30 ч. – Награждаване на отличените студенти 

 

 


