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                   ПРОГРАМА НА НАУЧНИ ЧЕТЕНИЯ НА ТЕМА 

                          „ПРЕДВИДИМОСТ НА ПРАВОТО“ 

                      12. 05. 2021 г., 292-а аудитория, ЮФ на СУ 

 

9:00 – 9:05 ч. – откриване от ръководителя на КТИДП проф. д-р Янаки 

Стоилов. 

9:05 – 10:50 ч. Панел 1. 

1. проф. д-р Даниел Вълчев – „Предвидимост на правния ред в 

постмодерното общество“; 

2. проф. д-р Янаки Стоилов – „Предвидимост – в прилагането и в 

създаването на правото“; 

3. проф. д.ю.н. Елизавета Фролова – „Предсказуемостта в правото като 

фактор за социална стабилност: теоретичен аспект“; 

4. проф. д.ю.н. Малина Новкиришка-Стоянова – „Власт, реформи, 

юриспруденция в Древния Рим“; 

5. доц. д-р Симеон Гройсман – „Нормата като предсказание.  Правният 

реализъм на Оливър Холмс в светлината на няколко въпроса за науката 

на юридическите факултети и задълженията на съдиите“; 

6. докт. Димитър Петров – „Предвидимостта в правото като съществена 

характеристика на правовата държава“;  

7. докт. Владимир Иванов – „Правната сигурност – основно човешко 

право или фундамент за предвидимостта в правото“; 

 

ДИСКУСИЯ 

 

10:50 – 11.05 - Почивка 
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11:05 – 12:30 ч. Панел 2. Модератор – доц. д-р Ралица Илкова, ръководител 

на КНПН 

8. проф. д.ю.н. Лазар Груев – „Някои аспекти на предвидимостта в 

наказателното право“; 

9. доц. д-р Ива Пушкарова – „Приспособяване на безсрочно наказание, 

наложено от чуждестранен съд, в процедури по трансфер на осъдени 

български граждани“; 

10.  доц. д-р Ралица Димитрова – „Противодействие на икономическата 

престъпност в светлината на коронакризата“; 

11.  докт. Петър-Марин Бозов – „Предвиждане поведението на обвиняемия 

при взимане на мярка „Задържане под стража“ по НПК“; 

12.  докт. Христо Кутиев – „Конституиране на страни в съдебната фаза на 

наказателния процес“; 

13.  д-р Наталия Иванова – „Предвидимост на наказанието през призмата 

на принципа за справедливост в наказателното право“; 

 

ДИСКУСИЯ 

 

12:30 – 13:00 - Почивка 

 

 

13:00 – 14:45 ч. Панел 3. Модератор – гл. ас. д-р Дилян Начев  

14.  доц. д-р Бойка Чернева – „Предложенията в правото и принципът на 

предвидимост при съставяне на нормативни актове“; 

15.  Яна Бурнева – „Променя ли се понятието за предвидимост на правото с 

всяка поредна промяна на закона“; 

16.  доц. д-р Наталия Киселова – „Отсъстващият компонент: програмата за 

управление на българското правителство“; 

17.  докт. Александър Димитров – „Оправдание за непредвидими правила“; 
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18.  докт. Людмила Костова – „Предвидимостта като оправдание на 

въздействието на правото спрямо неговите адресати“; 

19.  докт. Любен Тодев – „Принципът на технологичната неутралност като 

гаранция за гарантиране предвидимостта на правото“; 

20.  гл. ас. д-р Дилян Начев – „Безпристрастността като идеал и фактор за 

повишаване на предвидимостта в правото“; 

 

ДИСКУСИЯ 

 

14:45 – 15:00 - Почивка 

 

 

15:00 – 16:00 ч. Панел 4. Модератор – гл. ас. д-р Красимир Манов 

21.  доц. д-р Евелина Стоева-Димитрова – „Предвидимостта в данъчното 

право“; 

22.  проф. д-р Янаки Стоилов, докт. Ваня Григорова – „Предвидимост на 

дейността на универсалните пенсионни фондове с оглед правата на 

осигурените“; 

23.  доц. д-р Христо Христев – „Принципът на правната сигурност в 

правния ред на Европейския съюз“; 

24.  докт. Екатерина Методиева – „Предвидимо ли е действащото право 

при съчетаното действие на национален и наднационален правен ред“. 

 

ДИСКУСИЯ 

 

     Представянето на тезите на докладите от авторите е до 10 мин., а тяхното 

обсъждане е възможно в рамките на дискусията в панела, в който са 

включени. 

 


