Програма
на международната конференция
„Римско и съвременно публично право”
Софийски университет „Св. Климент Охридски”,
Ректорат, бул. „Цар Освободител” №15,
Конферентна зала (вход от ул. „Шипка”, ІІ етаж)
21 май 2012 г., 10-14.30 ч.
„Publicum ius est quod ad statum rei publicae spectat!”
9.30- 9.55 ч.- регистрация на учстниците и заемане на местата в залата
10.00 ч. Откриване на конференцията- проф. д-р Иван Русчев, заместник декан на юридическия
факултет
10.10 ч. Приветствие от ректора на Софийския университет проф. дин Иван Илчев
10.15 ч. Приветствия от други официални гости
10.25 – 12.00 ч. Първа сесия: РИМСКО ПУБЛИЧНО ПРАВО
Модератор на сесията- проф. д-р Малина Новкиришка- Римското и съвременото публично
право- аспекти на научното изследване и преподаване.
ДОКЛАДИ И НАУЧНИ СЪОБЩЕНИЯ:
1.
2.

3.
4.

5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.

Проф. д-р Антонио Фернандес де Бухан- Автономен университет на Мадрид- Изследването
на римското и съвременото административно право- институции, принципи, концепции.
Проф. д-р Ванеса Понте- Университет на Кордоба- Римскоправни основи на съвременната
правна уредба по отношение на обществените пътища- финансиране, изграждане и
поддръжка.
Проф. д-р Розалия Родригес Лопес- Университет на Алмериа- Право и урбанизация по
времето на Юстиниан – гражданско и военно строителство
Проф. д-р Кармен Хименес Салцедо- Университет на КордобаУрбанистични ограничения на
частната собственост- размисли относно отговорността за вреди, причинени от рушащи се
сгради
Проф. д-р Хосе Мигел Пикер Мари и Хуан Алфредо Обарио Морено- Университет на
Валенсия- Принудително отчуждаване за обществена нужда- казус от времето на римската
Република- Книгите на Нума
Проф. д-р Мария Луиза Лопес Хугет- Международен университет в Риоха-Munera civilia типология, същност, освобождаване от изпълнението им.
Проф. д-р Салвадор Руис Пино- Университет на Кордоба- Аспекти на защитата на водата и
въздуха според римското право
Проф. д-р Хосе Антонио Мартинес Вела- Университет Кастилия-Ла Манча в
Албачете- Аспекти на римската данъчна администрация в кореспонденцията на Симах.
Гл. ас. Теодор Пиперков- Наблюдения върху четери рескрипта на император Диоклециан
Проф. д-р Георги Близнашки- Конституцията на римската Република:основни елементи и
тяхното значение.
Хон. ас. д-р Стоил Моллов- Организация на властта в Римската империя

12.00- 12.15 ч. Кафе пауза

12.15- 14.15 ч. –Втора сесия- СЪВРЕМЕННО ПУБЛИЧНО ПРАВО
Модератор на сесията- проф. д-р Мариана Карагьозова- Съдилищата с конституционни
функции и защитата на основните права в Република България
ДОКЛАДИ И НАУЧНИ СЪОБЩЕНИЯ:
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Проф. д-р Сашо Пенов-Принципът на законността в данъчното законодателство
Проф. д-р Евгени Танчев- Подреждане на конституционните редове
Доц. д-р Пламен Киров-Дефекти на съвременното представително управление
Доц. д-р Янаки Стоилов- Правни норми и правни максими
Доц. д-р Юри Кучев- Реализация на имуществената отчетническа отговорност по реда на
ГПК
Проф. д-р Иван Русчев- Аспекти на концесиите на пътища по съвременното българско право
Проф. д-р Росен Ташев- Analogia legis в съвременното публично право
Проф. д-р Екатерина Матеева- Компетентност на нотариалните органи в РБ
Проф. Сиро Милионе- Университет на Кордоба- Кого защитава защитникът? За
обновяването на испанския конституционен съд.
Проф. д-р Димитър Костов- Административния контрол в местното управление на
съвременния етап
Проф. д-р Благой Видин -Общи принципи на правото в международното право
Проф. д.ю.н. Вихър Кискинов - Правото и държавата в информационното общество
Проф. д-р Валя Попова- Искът по чл. 422 ГПК
Проф. д-р Пламен Панайотов- Стандартите на ЕС относно конфискацията на облаги от
престъпна дейност
Проф. д-р Стилиян Йотов- „В чие име?” – смени на парадигмата в наказателната политика
Доц. д-р Цветан Сивков- Pacta sunt servanda и административният договор
Доц. д-р Евелина Димитрова- Европейска данъчна интеграция /правна рамка на данъчното
облагане в ЕС/.
Доц. д-р Даниел Смилов- Конституционализация на фискалната политика: международните
практики и българския опит
Гл. ас. д-р Наталия Киселова- Динамика на взаимоотношенията между президента на
Републиката и Народното събрание
Гл.ас. д-р Мартин Белов- Преамбюлът в европейския конституционализъм
Гл. ас. д-р Мариета Рабохчийска-Универсални международноправни механизми за закрила
правата на човека
Гл. ас. д-р Георги Митов- Възможността за ускоряване на наказателното производство чрез
въвеждане на въззивни правомощия на касационния съд
Хон. ас. д -р Невин Фети- Квазиделиктите и принудителните административни мерки - общата
идея в многообразието
Гл. ас. Савина Миланова- Актуални въпроси на електронната демокрация
Гл. ас. Петър Илиев- Разпределението на нормотворческите функции между парламента и
правителството. Делегираното законодателство - сравнителноправни и теоретични аспекти
Ас. Атанас Шопов - Сервитути по Закона за енергетиката
Ас. Делян Начев - Сключване на международни договори съгласно римското публично право
и съгласно съвременните правни стандарти в Европа
Ас. Ралица Димитрова - Европейската гражданска инициатива - нова възможност за
гражданите
Александър Цеков, докторант -Конституционният преход в България: анализ на временната
конституция от 1990-1991 г
Иван Георгиев, докторант - За мотивите на съдебните актове
Владимир Стратиев, докторант- Перспективи на развитие на правното регулиране на
защитата на въздуха и водата в българското право.

14.15- 14.30 ч. Обобщение на резултатие от конференцията и закриванепроф. д-р Иван Русчев.

