
СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ 

  

 

 

Конференцията е част от проект „Регламентът „Брюксел Іа“ – част І, финансиран от Фонд 

„Научни изследвания“, договор № 80-10-124/26.03.2021г.“ 

 

РЕГЛАМЕНТЪТ „БРЮКСЕЛ ІА“ – АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ  

09 ДЕКЕМВРИ 2021 година 
Линк към платформа Zoom 

 
https://us02web.zoom.us/j/83481274285?pwd=YkZJdUIzS0dyK2RNV2dWVkFKeGVwdz09 

 

 

 

ПРОГРАМА  
 

 

10:00 ч. - 10:10 ч. 

 

Откриване – доц. д-р Васил Пандов и доц. д-р 

Боряна Мусева 

 

  

 Модератор: доц. д-р Боряна Мусева 

 

10:10 ч. – 10:30 ч. 

 

 

 

10:30 ч. – 10:50 ч. 

 

 

 

 

10:50 ч. – 11:10 ч. 

 

 

 

Доц. д-р Васил Пандов - „Предмет на уредба на Регламент 

Брюксел Іа – понятие за граждански и търговски дела“ 

 

 

Докторант  Илия Ласин - „Място на изключителната 

компетентност в практиката на българските съдилища и 

на Съда на ЕС. Поглед върху закрилата на слабите страни 

при международни трудови отношения“ 

 

Гл.ас. д-р Дафина Сърбинова - „Споразумението за избор на 

съд в практиката на българския съд“ 

  

11:10 ч. – 11:30 ч. Пауза 
  

 Модератор: доц. д-р Васил Пандов 

 

11:30 ч. – 11:50 ч. 

 

 

11:50 ч. – 12:10 ч. 

 

 

 

 

Докторант Екатерина Попова – „Обща международна 

компентност според Регламент Брюксел Іа“ 

 

Доц. д-р Боряна Мусева – „Специалната компетентост 

според чл. 7 и 8 на Регламент Брюксел Іа и 

предизвикателствата пред  българското правоприлагане“ 

 

https://us02web.zoom.us/j/83481274285?pwd=YkZJdUIzS0dyK2RNV2dWVkFKeGVwdz09


  

 

 

Конференцията е част от проект „Регламентът „Брюксел Іа“ – част І, финансиран от Фонд 

„Научни изследвания“, договор № 80-10-124/26.03.2021г.“ 

12:10 ч. – 12:30 ч. 

 

 

 

           12:30 ч. – 12:50 ч. 

 

Гл.ас. д-р Цветелина Димитрова – „Международна 

компетентност за постановяване на временни/ 

обезпечителни мерки“ 

 

Докторант Недко Радев – „Правила и липса на правила в 

уредбата на успоредните производства в Регламент № 

1215/2012“ 

12:50 ч. – 13:10 ч. 

 
Дискусия 

  

          13:10 ч. 

 

Закриване на конференцията 

  

ЛЕКТОРИ  

 

Доц. д-р Васил Пандов  

Доцент по международно частно право в СУ „Св. Климент 

Охридски“. Адвокат от САК. Заместник - председател на 

Управителния съвет на Институт по международно частно право. 

Автор на редица публикации в страната и чужбина по 

международно частно право. 

Доц. д-р Боряна Мусева Доцент по международно частно право в СУ „Св. Климент 

Охридски“ и ръководител на катедра „Международно право и 

международни отношения“. Адвокат от САК. Председател на 

Управителния съвет на Института по международно частно 

право. Автор на редица публикации в страната и чужбина по 

международното частно право, вкл. европейско международно 

частно право. 

 

Гл. ас. д-р Цветелина 

Димитрова 

Цветелина Димитрова завършва Юридическия факултет на 

Софийски университет “Св. Климент Охридски” (ЮФ на СУ) с 

отличие. Доктор е по право, главен асистент по международно 

частно право (MЧП) в ЮФ на СУ. Треньор на отбора на СУ в 

студентското състезание по МЧП - PAX Moot Court. Член на 

Софийска адвокатска колегия, на Институт по международно 

частно право, на Young International Council for Commercial 

Arbitration, на Сдружение за международни състезания по право 

и на Българско общество по строително право. 

 

 

Гл. ас. д-р Дафина 

Сърбинова 

Преподавател по международно частно право в ЮФ на СУ „Св. 

Климент Охридски“, доктор по право, магистър по международно 

бизнес право (LLM, Лондон), адвокат от САК. 

Докторант Недко Радев 

 

Недко Радев е редовен докторант по международно частно право. 

Дългогодишен състезател и треньор е на различни международни 

състезания по право, включително по международно космическо 

право, както и по правата на човека. Председател е на Сдружение 

за международни състезания по право. Член е на Института по 

международно частно право и на сдружение за гражданско 

образования "Праводач". 

 Завършва Софийски университет “Св. Климент Охридски” (ЮФ 

на СУ) през ноември 2019 г., от  юли 2020 г. е редовен докторант 



  

 

 

Конференцията е част от проект „Регламентът „Брюксел Іа“ – част І, финансиран от Фонд 

„Научни изследвания“, договор № 80-10-124/26.03.2021г.“ 

Докторант Екатерина 

Попова 

по международно частно право (MЧП) в ЮФ на СУ. 

Придобита юридическа правоспособност през 2020 г., към 

момента юрист в дружество, чийто предмет на дейност е в 

областта на инвестициите, сливанията и придобиванията.  

  

Докторант Илия Ласин 

 

Юрист към Хагската Конференция по международно частно право 

(МЧП) и към международна правна кантора. Член на Институт по 

международно частно право. Задочен докторант по международно 

частно право в Юридическия факултет на Софийски университет 

“Св. Климент Охридски” (ЮФ на СУ). Участник в отбора на СУ в 

студентското състезание по МЧП - PAX Moot Court. 

 


