
ПРОГРАМА 

на 

32-та Младежка научна школа „Модерното общество  

Арапя 2021 г. 

 

 

10.09.2021 г.  

Петък  

14:00 – 17:00 часа   Регистрация и настаняване на участниците 

 

18:30 – 19:00 часа Официално  откриване на 32-то издание на 

Младежката научна школа „Модерното общество“ 

 

19:00 – 19:45 часа Лекция на проф. Янаки Стоилов на тема „Правото – 

свобода или принуда“  

 

20:00 часа    Вечеря 

 

 

11.09.2021 г.  

Събота 

08:30 – 10:15 часа   Закуска 

 

10:30 – 12:00 часа  Представяне на научните разработки и дискусии  

  „Правото – свобода или принуда“ 

- Ивана Илчева  

 

„Правото като свобода и принуда през призмата на правовата 

държава“ 

- Даниела Ибришимова 

- Велислава Русева 

  

12:30 – 14:00 часа  Обяд 

 

18:00 – 19:15 часа  Представяне на научните разработки и дискусии 

    „Правната система - лабиринт на свободата“ 

- Веселин Новков 

 

„Принудата в свободата на договаряне" 

- Анелия Стойчева 

- Рени Петрова 

 

19:30 часа   Вечеря 

 

12.09.2021г.  



Неделя 

08:30 – 10:15 часа   Закуска 

 

10:30 – 12:00 часа  Представяне на научните разработки и дискусии  

“Мнимо представителство при отпаднала представителна власт - 

правни аспекти“ 

- Дияна Парпарова 

 

 „Криптовалутите като (не)възможен обект на апорт в 

капиталови търговски дружества“ 

- Франческо Ночев 

 

„Произвеждане на избори в извънредна епидемична обстановка. 

Видеозаснемане и видеоизлъчване в изборния процес.“ 

- Иван Кърчев 

 

 

12:30 – 14:00 часа  Обяд 

 

 

18:00 – 19:15 часа  Представяне на научните разработки и дискусии 

„Превишаване пределите на неизбежната отбрана. Анализ, 

проблеми и специфики на чл. 12, ал. 4 НК“ 

- Алекс Радков 

 

„Престъпления против свободата на волята (глава 2, раздел 5, чл. 

143 - 144а НК)“ 

- Владимир Урилски 

 

 „Неуредени хипотези във връзка с чл.152 от НК“ 

- Стоян Атанасов 

 

19:30 часа   Вечеря 

 

 

 

13.09.2021г. 

Понеделник    

08:30 – 10:15 часа   Закуска 

 

10:30 – 12:00 часа  Представяне на научните разработки и дискусии  

„Права на човека и Ковид-19 - търсенето на свобода и налагането 

на ограничения на съвременното общество“ 

- Радостина Иванова 

 

„Човешките права и свободи по време на пандемия“ 

- Моника Йорданова 

 

„Правото на свободно придвижване на хора и стоки в Европейския 

съюз по време на пандемията COVID-19“ 



- Петър Стоилов 

- Павел Илиев 

 

12:30 – 14:00 часа  Обяд 

 

18:00 – 19:15 часа  Представяне на научните разработки и дискусии 

„Имуществена отговорност на работодателя“ 

- Иван Желев 

- Лидия Матеева 

- Иван Йорданов 

 

„Пробацията по българското право: една необходима 

трансформация на принудата в свобода“ 

- Петя Петрова 

 

19:30 часа   Вечеря 

 

 

 

14.09.2021г.  

Вторник 

08:30 – 10:15 часа   Закуска 

 

10:30 – 12:00 часа  Представяне на научните разработки и дискусии  

„Между правото и принудата в свободното изразяване, в контекста 

на джендър политиките на Канада“ 

- Борис Кръстев 

 

 „Правото – върховенство ЧРЕЗ закона в Народна Република Китай“ 

- Деница Косева 

- Eлица Толева 

- Ива Белчева 

 

12:30 – 14:00 часа  Обяд 

 

18:00 – 19:15 часа  Представяне на научните разработки и дискусии 

„Трафик на хора: Принудата и съгласието на жертвата“ 

- Златин Балкански 

- Константин Пунчев 

 

19:30 часа   Вечеря 

 

 

  



15.09.2021 г. 

Сряда   

08:30 – 10:15 часа   Закуска 

 

10:30 – 12:00 часа  Представяне на научните разработки и дискусии  

“Абсолютната давност — свобода за вечния длъжник или принуда 

за кредитора“ 

- Християна Раева 

 

„Прихващането по ДОПК – свобода или принуда“ 

- Естир Момчилова 

 

12:30 – 14:00 часа  Обяд 

 

18:00 – 19:15 часа  Представяне на научните разработки и дискусии 

„Ограничаването на индивидуални права в защита на общественото 

здраве“ 

- Виолета Маринова  

 

 

„Правото – средство за възстановяване свободата на жертвите от 

трафик на хора“ 

- Стела Недкова  

 

19:30 часа   Вечеря 

 

 

16.09.2021 г. 

Четвъртък 

08:30 – 10:15 часа   Закуска 

 

10:30 – 12:00 часа  Представяне на научните разработки и дискусии  

„Свобода или принуда в правото на достъпна медицинската помощ“ 

- Диан Неделчев 

- Веселина Шипковенска 

 

 „Евтаназията: право на смърт или смърт на правото“ 

- Кристина Тодорова 

 

12:30 – 14:00 часа  Обяд 

 

 

18:00 – 19:15 часа  Представяне на научните разработки и дискусии 

„Електронното управление в България – способ за разширяване 

на гражданските свободи или израз на административна 

репресия?“ 

- Адриан Кръстев 



 

19:30 часа   Вечеря 

 

 

17.09.2021 г. 

Петък 

08:30 – 10:15 часа   Закуска 

 

10:30 – 12:00 часа  Представяне на научните разработки и дискусии  

„Институтът на запрещението - ограничаване на човешки права 

или средство за защита“ 

- Яна Стойнова 

- Петр Александров 

 

"Правото – свобода или принуда" или може ли дете да направи 

отказ от наследство? 

- Дафина Чобанова 

- Велимир Димитров 

- Аниния Ненкова 

 

12:30 – 14:00 часа  Обяд 

 

18:00 – 19:15  часа  Представяне на научните разработки и дискусии 

 „"Свободното" право и принуденият човек“ 

- Денислав Маринов 

- Никола Учкунов 

 

 

19:30 часа   Вечеря 

 

 

18.09.2021 г. 

Събота 

08:30 – 10:15 часа   Закуска 

 

 


