
СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” 

ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ 

КАТЕДРА НАКАЗАТЕЛНОПРАВНИ НАУКИ 

МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ,  

ПОСВЕТЕНА НА 

50 ГОДИНИ ОТ ВЛИЗАНЕТО В СИЛА НА НАКАЗАТЕЛНИЯ КОДЕКС 

ОТ 1968 ГОДИНА 

„СЪВРЕМЕННИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД 

НАКАЗАТЕЛНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО” 

8 - 9 май 2018 г. 

272-ра аудитория, Ректорат, Софийски университет 

ПРОГРАМА  

8 май 2018, вторник  

 

8.30 – 9.00 ч. – регистрация на участниците. 

 

9.00 – 10.45 ч. – Откриване на конференцията 

Проф. Пламен Панайотов, ръководител на катедра „Наказателноправни 

науки“  

Проф. д-р Сашо Пенов – декан на Юридическия факултет 

Приветствия на официални гости  

 

10.45 – 11.15 ч. – кафе пауза. 

 

11.15 – 12.30 ч.– Първи панел  

проф. д-р Лазар Груев – „50 години НК – много или малко?“ 

проф. д-р Саша Кнежевич (декан на ЮФ), доц. д-р Душица 

Миладинович – Стефанович – Университет на Ниш – Сърбия, ЮФ 

Специални мерки  за превенция на извършването на сексуални 

престъпления срещу деца  

проф. дюн Маргарита Чинова  
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Някои идеи за рационализиране на досъдебната дейност по НПК 

Проф. д-р Влодзимерц Врубъл, Ягелонски университет, Факултет по 

право и администрация, гр. Краков, Полша, ръководител на катедра 

„Наказателно право“ 

Популизмът в наказателното право – полската перспектива 

проф. дюн Георги Митов - "Допълнителна присъда" 

проф. д-р Герхард Фиолка, Университет - Фрайбург, ЮФ, Швейцария 

– „Тероризъм и наказателно право“ 

доц. д-р Ралица Димитрова, Технически университет – София 

Предизвикателства пред противодействието на икономическите и 

финансовите престъпления: необходимост от нови подходи 

Проф. д-р Никола Тупанчевски, Университет „Св. Кирил и 

Методий“, Юридически факултет, гр. Скопие, Република Македония 

Системата на наказателните санкции и осъждането в Република 

Македония 

 

13.45 – 15.15 ч. – Втори панел 

Проф. д-р Робърт Есер, Университет в Пасау, ЮФ, Германия 

Съвременни предизвикателства и непредизвикателства пред 

наказателното законодателство в Германия  

доц. д-р Наталия Киселова, СУ ЮФ 

Основни начала на наказателното право в Конституцията от 1991 г. 

Проф. д-р Амир Алиев, Шахин Мамадрзали, докторант, Държавен 

университет, ЮФ, гр. Баку, Азербайджан 

Съвременни проблеми на човешките права в националното наказателно 

право на Азербайджан 

Проф. д-р Евиза Камбелари, Университет на Тирана, ЮФ, Албания, 

Наказателна отговорност на юридическите лица в Албания: 

преодоляване на празнината между правното признаване и ефективното 

прилагане 

Проф. д-р Миодраг Лабович, Университет Битоля, Факултет 

„Сигурност“, гр. Скопие, Република Македония 

Съвременната наказателна реакция по отношение на организираната 

престъпност 

Проф. д-р Мариан Николовски, факултет по Сигурността, гр. Скопие,  

Нормативна уредба на борбата с корупцията  

Доц. д-р Олександър Марин, заместник декан, доц. д-р Олха 

Денкович, Национален университет „Иван Франко“, Юридически факултет, 

гр. Лвов, Украйна 
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Сравнителен анализ на наказателните кодекси на България и Украйна 

 

15.15 – 15.45 – кафе пауза  

 

15.45 – 17.30 Трети панел  

Гл. ас. д-р Мирослава Манолова, СУ, ЮФ 

Популизмът и българският наказателен закон 

Д-р Пьотър Закржевски, Университет „Кардинал Стефан Вишински“, 

Факултет по право и администрация, гр. Варшава, Полша, секретар на 

катедра „Наказателно право“ 

Анализ на предпоставките за конфискация на предмети, използвани за 

извършване на престъпления, които не са собственост на извършителя, от 

гледна точка на същността на вещното право и конституционния принцип 

Гл.ас. д-р Ива Пушкарова, СУ, ЮФ 

Обзор на законодателните концепции и съдебните практики по 

прилагане на най-тежките наказания в България след 1950 г. 

Д-р Йоанис Андролакис, Атински национален университет 

“Каподискрия”, гр. Атина, Гърция 

Последните директиви на ЕС за обезпечаване и конфискация на 

средства и облаги от престъпна дейност и за изпиране на пари и финансиране 

на тероризма като предизвикателства пред наказателното законодателство 

Гл. ас. д-р Светлин Антонов, Русенски университет „Ангел Кънчев“ 

Развитие на наказанията без лишаване от свобода 

Д-р Витолд Зонтек, Ягелонски университет, Факултет по право, гр. 

Краков, Полша 

Изключване на наказателната отговорност - различни основания за 

ненаказуемост. Материалноправни, процесуални и конституционни аспекти 

Гл.ас. д-р Здравка Кръстева, СУ, ЮФ 

Разпознаването на лица в наказателното производство в светлината на 

съвременните постижения на когнитивната психология 

Александър Врубел, Ягелонски университет,  Факултет по право и 

администрация, Катедра по наказателно право, гр. Краков, Полша, докторант 

Институтът на наказателно задържане в Кралство Швеция и Република 

Полша – исторически и практически преглед 

 

9 май 2018 г., сряда  

 

9.00 – 10.45 ч. – Четвърти панел  

Гл. ас. д-р Симеон Гройсман, СУ, ЮФ 
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Властта да се наказва и властта да се възпитава в отражението на 

наказателното законодателство и на социалната практика 

Гл. ас. д-р Живко Велчев, Академия на МВР 

Извънзаконови обстоятелства изключващи обществената опасност и 

противоправност в наказателното право 

Гл. ас. д-р Надежда Кръстева, Югозападен университет „Неофит 

Рилски“ 

Посегателства спрямо деца в интернет пространството 

Гл. ас. д-р Гергана Андонова, Югозападен университет „Неофит 

Рилски“ 

Ролята на наказателното право за развитие на наказанието при 

възрастните и подрастващите 

Д-р Пламен Петков – прокурор в Окръжна прокуратура 

Развитие и съвременни предизвикателства пред уредбата на военните 

престъпления 

Ас. д-р Петя Митрева, ЮФ на УНСС  

Някои аспекти на принципа Ultima ratio в европейското и българското 

наказателно право 

Виолета Калайджиева, Окръжна прокуратура – гр. Сливен, прокурор 

Практически проблеми при престъплението по чл.343 от НК 

 

10.45 – 11.00 ч. – кафе пауза. 

 

11.00 – 12.30 ч.– Пети панел  

Ас. д-р Пресиян Марков, ЮФ на УНСС 

Значение на понятието за престъпление за наказателноправната 

квалификация на деянието 

Никола Белчев – адвокат 

Преглед на практиката на Съда на ЕС по Директива 2010/64/ЕС на 

Европейския парламент и на Съвета от 20 октомври 2010 г. относно правото 

на устен и писмен превод в наказателното производство 

Ас. д-р Янко Ройчев, Институт за държавата и правото при БАН 

Exceptio veritatis в наказателния процес 

Ас. Мария Петрова, Институт за държавата и правото, БАН 

Наказателното законодателство – криминализация, декриминализация 

или свръхкриминализация 

Елица Василева, Нов български университет; Софийска районна 

прокуратура, докторант 
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„Особености на вината при престъплението по чл. 127, ал.3 НК“ 

Александрина Дончева – задочен докторант по наказателен процес в 

ИДП при БАН 

Актуални въпроси за съдържанието на въззивната жалба и на въззивния 

протест в наказателното производство 

Христо Кутиев, Институт за държавата и правото, БАН, докторант 

Отстраняване на очевидни фактически грешки в обвинителния акт 

Александър Ташковски, Университет „Св. Кирил и Методий“, ЮФ, 

гр. Скопие, Република Македония, студент по право 

Наказателноправни предизвикателства в космическото право 

 

 


