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Научни четения на тема 
„Право и принуда“ 

 
16 Май 2022 г. 

9:00 ч. 

Ректорат на СУ „Св. Климент Охридски“ 

Нова конферентна зала 

 
 

Откриване на конференцията, 9:00 ч. 

Проф. д-р Даниел Вълчев, декан на ЮФ  

 

Ι ПАНЕЛ, 9:20 – 10:30 ч. 

Проф. дюн Малина Новкиришка – Expropriatio 

Проф. д-р Янаки Стоилов – Принуда в правото чрез установяване на задължения 

Проф. дюн Атанас Семов – Принуда и парадокси в природата на Правото на Европейския съюз. 

Конституционни основи и конституционни граници на властта на ЕС. 

Проф. дюн Иван Русчев – Поставянето под запрещение – правна принуда? 

Доц. д-р Наталия Киселова – Отвъд принудата: взаимоотношенията между Народното събрание 

и Министерският съвет 

Дискусия 

Кафе пауза, 10:30-11:00 ч. 
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ΙΙ ПАНЕЛ, 11:00-12:30 ч. 

Доц. д-р Красимир Манов  – За ролята на физическото насилие като психическа принуда 

Доц. д-р Ива Пушкарова  − Финансовите пирамиди – разграничение между престъпна и 

несъставомерна стопанска дейност  

Гл. ас. д-р Огнян Велев − Принудата като изключващо отговорността обстоятелство по 

българското и френското наказателно право“ 

Гл. ас. д-р Светлин Антонов − Практически проблеми при прилагане на мярката за 

неотклонение задържане под стража 

Диана Василева, докторант в АМВР  −  Сравнителноправен анализ на наказанията за 

корупционни престъпления в Европа. Диференциация на наказанията 

Гл. ас. д-р Дилян Начев  − Видове задължителност в правото 

Гл. ас. д-р Тихомир Рачев − Средства за принуда на ответника пред съдебния магистрат във 

формуларната процедура 

Хон. ас. д-р Стоян Иванов − Metus или психическата принуда в римското договорно право 

Дискусия 

Обедна почивка, 12:30-13:30 ч. 

 

ΙΙI ПАНЕЛ, 13:30-15:00 ч. 

Доц. д-р Симеон Гройсман, д-р Маргарита Хубенова − За принудата към свобода, когато 

„Стоката – това си ти“ 

Донка Чакърова, съдия във ВАС  − Особености на правната принуда, осъществявана от някои 

независими специализирани държавни органи 

Доц. д-р Момчил Мавров, гл. ас. д-р Мария Христозова, МУ-Пловдив  − Ограничителните 

мерки в ЕС и държавите – членки по време на пандемията от COVID - 19: закрила, право или 

принуда,  

Димитър Петров, докторант − Въпросът за задължителната ваксинация във времена на 

епидемия, през призмата на християнската и ислямската традиция 

Ас. Атанас Шопов − Правна или държавна принуда в правото 

Гл. ас. д-р Методи Шамов − За държавната дисциплинарна принуда 
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Ас. Васил Силяновски − Принудителни административни мерки по закона за акцизите и 

данъчните складове 

Дискусия 

Кафе пауза, 15:00-15:30 ч. 

 

ΙV ПАНЕЛ, 15:30-17:00 ч. 

Людмила Костова, докторант, Пресечна точка на принудата и ефективността в правото - 

принципът Non Bis in idem 

Ас. д-р Николай Бакалов − Принуда и самопризнание в японския наказателен процес. Източни 

традиции и човешки права  

Д-р Наталия Иванова − Правната принуда в регулиращата функция на наказателното право 

Пламен Калев, адвокат − Правото като асиметрична волева релация в доктрината на 

традиционния правен позитивизъм, 

Таня Ибрямова, адвокат  − Дифузна санкционна компетентност в дигитална среда 

Дискусия 

 


