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12 октомври 2022 г.,  9:00 ч. 
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Откриване на конференцията, 09.00 ч. 

 

Проф. д-р Даниел Вълчев, Декан на ЮФ  

Приветствия от официални гости 

Церемония по връчване на Почетния знак на “Св. Климент Охридски” с огърлица на 

проф. дюн Маргарита Чинова за постигнати високи резултати в преподаването и 

научноизследователската дейност 

Церемония по връчване на Почетния знак на “Св. Климент Охридски” с огърлица на 

проф. дюн Лазар Груев за постигнати високи резултати в преподаването и 

научноизследователската дейност 

В памет на проф. д-р Цеко Цеков – проф. д-р Евгения Коцева 

В памет на проф. д-р Иван Ненов – проф. дюн Лазар Груев 

 

9:30 – 10:30 ч. I ПАНЕЛ  
 

Модератор: доц. д-р Ралица Илкова 
 

Чл. кор. проф. д.ю.н. Атанас Семов, СУ, конституционен съдия - Параметри на 

действието на правото на ЕС в практиката на Конституционния съд 

Проф. д.ю.н Костадин Бобев, ЮЗУ - Доказателствена сила на материалните 

следи от престъплението 

Проф. д-р Йонко Кунчев, ВСУ - Отношение между криминалистиката и 

науката за наказателния процес в сферата на доказването  

Доц. д-р Иван Видолов. АМВР - По някои въпроси на неотложните действия по 

разследването 

Доц. д-р Екатерина Салкова, ИДП на БАН - Особености при разследването на 

документни престъпления 

Дискусия 

 

10:30-11:00 ч. Кафе пауза 

 

11:00-12:30 ч. ΙΙ ПАНЕЛ 
 

Модератор: доц. д-р Здравка Кръстева 
 

Доц. д-р Емил Маджаров, АМВР - Мотивация на лишените от свобода за 

извършване на бягство  
 



 

3 

 

Доц. д-р Зорница Йорданова, РУ - Правото на глас на лишените от свобода и 

запретените лица в контекста на конституционно дело № 15/2022 г. 
 

Доц. д-р Николета Кузманова, СУ - За науката в Особената част на 

наказателното право 
 

Д-р Петя Митрева, УНСС - Наказателна отговорност за  склоняване или 

улесняването на другиго – традиции и перспективи 
 

Д-р Цветана Петрова, АМВР - Съставите на злепоставяне по българския 

Наказателен кодекс и връзката им с други престъпни посегателства  
 

Д-р Мария Михайлова, ИДП при БАН - За правното съзнание и обществената 

легитимност на наказателното право 
 

Дискусия 
 

12:30-13:30 ч. Обедна почивка 

13:30-15:00 ч. ΙΙI ПАНЕЛ 
 

Модератор: доц. д-р Ива Пушкарова 
 

Доц. д-р Христо Христев, СУ - Прилагане на уредбата на Европейската 

прокуратура в България  
 

Ивайло Илиев, европейски делегиран прокурор - Европейската прокуратура – 

предизвикателствата на началото 
 

Доц. д-р Ива Пушкарова, АМВР, СУ - Престъпно незаявяване на 

неплатежоспособност по чл. 227б НК – проблеми на съдебната практика. 

Разграничение от други стопански и данъчни престъпления и от оправдания стопански 

риск 

Доц. д-р Здравка Кръстева, СУ - Проблеми на разследването на престъпления, 

свързани с използване на криптовалути  
 

 

Д-р Цветомир Панчев, МВР - Актуални въпроси в нормативната уредба на 

престъпленията с предмет документи за самоличност 
 

Владимир Николов, докторант по наказателно право, ВТУ, Окръжен прокурор, 

ОП-Плевен - Законодателен подход при криминализацията на изборната корупция. 

Обект на защита 
 

Диана Василева, докторант по наказателно право, АМВР - Субектът на 

корупционното престъпление  
 

Дискусия 

15:00-15:30 ч.  Кафе пауза 
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15:30-17:00 ч. ΙV ПАНЕЛ 

 

Модератор: доц. д-р Николета Кузманова 

 

Николай Недялков, докторант по наказателно право, СУ - Практически 

проблеми на довършеността на престъплението по чл. 155а НК 
 

Елеонора Петрова, докторант, АМВР - За ролята на самопризнанието и 

справедливостта на наказанието в диференцираната процедура по чл. 371, т. 2 НПК 
 

Кристиана Добрева, докторант по криминалистика, СУ - Необходимостта от 

използване на специалните разузнавателни средства при разследването на 

престъпления, извършени от организирани престъпни групи 
 

Мирела Андреева, докторант по криминалистика, СУ - Разпит на деца, 

пострадали от полови престъпления  
 

Ас. Христо Ангелов, ВТУ - Пречките за сключване на брак по българското 

право – международно частноправен преглед и наказателно-правни измерения 
 

Инсп. Детелина Георгиева, НИК-МВР - Българските преподаватели по 

криминалистика от миналото до наши дни 

 


