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  КАТЕДРА „ТРУДОВО И ОСИГУРИТЕЛНО ПРАВО“  
    

 

КОНФЕРЕНЦИЯ  "ТРУДОВОТО И ОСИГУРИТЕЛНОТО ПРАВО –    
ПРОБЛЕМИ И РЕШЕНИЯ“ 

    

  05 декември 2022 г., 9.00 ч.  

  Ректорат на СУ "Св. Кл. Охридски", Огледална зала  
    

  
ПРОГРАМА 

 

9.00-9.10 откриване 

проф. д-р Нина Гевренова - ръководител на катедра 
"Трудово и осигурително право", Юридическия 
факултет на СУ "Св. Климент Охридски"             

9.10-9.30  приветствия 

проф. д-р Даниел Вълчев - декан на Юридическия 
факултет на СУ "Св. Климент Охридски",                                                                                                        
приветствие от официални лица    

  

                          Панел 1                      модератор проф. д-р Красимира Средкова 

9.30-9.50 

проф. д-р 
Емил Мингов Quo vadis -Трудовото право на кръстопът   

СУ "Св. Климент 
Охридски", 
професор  

9.50-10.10 

проф. д-р 
Красимира 
Средкова  

Законодателството за социалните права и неговото 
изучаване в България през ХХI в. 

СУ "Св. Климент 
Охридски", 
професор  

10.10-10.20 

доц. д-р 
Наталия 
Киселова Има ли "националност" правото на труд? 

СУ "Св. Климент 
Охридски", 

доцент 

10.20-10.30 

проф. д-р Нина 
Гевренова 

Правото на труд по чл. 48, ал. 1 Конституцията на 
Република България и неговото ограничаване по 
силата на Кодекса на труда   

СУ "Св. Климент 
Охридски", 
професор 

10.30-10.50  кафе пауза 

  

                                  Панел 2                   модератор д-р Атлиана Милева   

10.50-11.00 

д-р Паунита 
Петрова 

Правото на труд на чужденците в България – 
международноправна закрила и вътрешноправна 
уредба   

СУ "Св. Климент 
Охридски", 

главен асистент 

11.00-11.10 

доц. д-р 
Ивайло 
Стайков Понятието „индивидуален трудов договор“ 

Нов български 
университет 

11.10-11.20 

д-р Гергана 
Кирилова - 
Андреева Трудови права на кметовете на общини 

ВТУ "Св. св. 
Кирил и 

Методий" , 
главен асистент 

11.20-11.30 Рени Петрова 
Отпускът на бащата/осиновителя за отглеждане на 
дете до навършването му на 8-годишна възраст 

студент, V курс, 
СУ "Св. Климент 

Охридски" 
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11.30-11.40 

Екатерина 
Павлова, 
Петър 
Александров 

Родителски отпуск и отпуск по бащинство - 
съответствие на българското право с Директива 
2019/1158 

студенти, V курс, 
СУ "Св. Климент 

Охридски" 

11.40-11.50 

Георги 
Стоянов Отпускът поради временна неработоспособност 

СУ "Св. Климент 
Охридски", 
асистент 

11.50-12.20 дискусия   

12.20-13.30 обедна пауза 

  

                                        Панел 3                                   модератор д-р Цвета Попова 

13.30-13.40 Мартин Минков 

По някои въпроси във връзка с правото на 
допълнително трудово възнаграждение за придобит 
трудов стаж и професионален опит по трудов договор 
за допълнителен труд в рамките на отделно работно 
време - чл. 12, ал. 8 НСОРЗ. 

СУ "Св. Климент 
Охридски", 
асистент 

13.40-13.50 

Милеслава 
Богданова 

 Регулация на трудовото възнаграждение при 
командироване на служители в рамките на 
предоставяне на услуги.   

докторант, СУ 
"Св. Климент 

Охридски" 

13.50-14.00 

Любомир 
Игнатов За отговорността по чл. 200 КТ 

докторант, СУ 
"Св. Климент 

Охридски" 

14.00-14.10 

д-р Христо 
Банов 

Уволнение на педагогически специалист поради 
осъждането му за престъпление 

ИДП при БАН, 
главен асистент 

14.10-14.20 

д-р Николета 
Лазарова 

Признаване на уволнението за незаконно и неговата 
отмяна от работодателя по реда на чл. 344, ал. 2 от 
Кодекса на труда 

ЮЗУ "Неофит 
Рилски", главен 

асистент 

14.20-14.30 

д-р Атлиана 
Милева 

Сравнителноправен поглед върху масовите уволнения 
във френското, немското и италианското трудово 
право 

СУ "Св. Климент 
Охридски", 

главен асистент 

14.30-14.40 Албена Пенова 

Медиацията при спорове на работното място и при 
трудови спорове. Възможности за прилагане, 
участници, правни последици. адвокат, САК 

14.40-14.50 

доц. д-р Райна 
Койчева 

Терминологични и понятийни проблеми на 
регламентацията на труда чрез предприятие, 
осигуряващо временна работа УНСС, доцент 

14.50-15.00 Румен Антонов 

Нарушението на чл. 1, ал. 2 КТ като основание за 
издаване на постановление по чл. 405А, ал. 1 или ал. 
2 от КТ. Правна характеристика и отграничение от 
близки институти.  

ВТУ "Св. св. 
Кирил и 

Методий", 
асистент 

15.00-15.15 дискусия   

15.15-15.30 кафе пауза 

  

                                   Панел 4                              модератор проф. д-р Нина Гевренова 

15.30-15.40 

д-р Цвета 
Попова 

Плащането по чл. 40, ал. 5 КСО - проблем или 
решение? 

СУ "Св. Климент 
Охридски", 

главен асистент 

15.40-15.50 

Албена 
Великова   

Осигурителни вноски за времето на незаконно 
уволнение 

СУ "Св. Климент 
Охридски", 
асистент 
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15.50-16.00 Георги Гочев 
Причинноследствени връзки при професионална 
болест 

СУ "Св. Климент 
Охридски", 
асистент 

16.00-16.10 

д-р Мария 
Чочова 

Критични бележки за невъзможността осигуреното 
лице да оспори задължителното предписание за 
заличаване на данни за осигуряването му 

Нов български 
университет, 

щатен 
преподавател 

16.10-16.20 

Диляна 
Германова 

Правна характеристика на пенсионния договор по чл. 
169а КСО 

докторант, СУ 
"Св. Климент 

Охридски" 

16.20-16.50 

дискусия                                             
закриване на 
конференцията     

 


