
ПРОГРАМА НА 33-ТA МЛАДЕЖКАТА НАУЧНА ШКОЛА  

„МОДЕРНОТО ОБЩЕСТВО” 

 

„ПРАВО И ВОЙНА“ 

 
 

11.09.2022 г. 

НЕДЕЛЯ 

 

 

15:00 – 17:30 часа Регистрация на участниците  

 

 

18:30 ЧАСА 

ОФИЦИАЛНО ОТКРИВАНЕ  

на 

33-то издание на Младежката научна школа „Модерното общество“ 

 

 

19:00 ЧАСА 

Встъпително изложение от Декана на юридическия факултет на Софийския 

университет „Св. Климент Охридски“ проф. д-р Даниел Вълчев по темата 

на тазгодишната Школа – „Право и война“ 

 

 

 

19:30- 20:00 часа   Представяне на научните разработки  

 

„Дезинформацията  войната срещу основните европейски ценности“ 

- Деница Косева - Елица Толева - Ива Белчева 

 

 

20:00 часа   Вечеря  

 

 

  



33-ТА МЛАДЕЖКА НАУЧНА ШКОЛА „МОДЕРНОТО ОБЩЕСТВО“ 

11 – 18.09.2022 Г. 

„ПРАВО И ВОЙНА“ 

 

12.09.2022 г. 

ПОНЕДЕЛНИК 

 

  

07:30 – 10:00 часа  Закуска  

 

10:30 – 12:30 часа  Представяне на научни разработки 

„Диалектична зависимост между правото и войната - опит за нейното 

обяснение през езика“ 

- Александър Добрев 

 

„Правилата на войната. Ролята на правото и дипломацията“ 

- Силвена Карпачева - Маргарита Дилова 

 

„Ефективност на основните принципи на международното хуманитарно 

право за регулиране на военните действия“ 

- Ангел Ефтимов - Веселина Шипковенска - Диан Неделчев 

 

„Международна закрила и гарантиране правото на убежище“ 

- Ния Иванова - Андрей Николов 

 

12:30 часа    Обяд 

 

18:30 – 20:30 часа   Представяне на научни разработки 

„Проблеми при превенция на военни конфликти“ 

- Антонио Дафинов - Борислав Борисов 
 

„Войната като продължение на правото с други средства“ 

- Борис Кръстев 
 

„Правото като мост между две страни в една война. Виртуалният и 

реалният свят.“ 

- Ели Петрова 
 

„Сблъсъкът между кибервойната и международното хуманитарно право. 

Лицето на войната в съвремието.“ 

- Патрисия Николова - Христина Чалъкова 

 

 

20:30 часа     Вечеря 

  



33-ТА МЛАДЕЖКА НАУЧНА ШКОЛА „МОДЕРНОТО ОБЩЕСТВО“ 

11 – 18.09.2022 Г. 

„ПРАВО И ВОЙНА“ 

 

13.09.2022 г. 

ВТОРНИК 

 

  

07:30 – 10:00 часа   Закуска  

 

 

10:30 – 12:30 часа   Представяне на научни разработки 

„Историческо развитие на правото приложимо по време на война“ 

- Кристиан Петков 

 

„Позиция на правото, моралът и справедливостта по време на военен 

конфликт“ 

- Пламена Пенкова 

  

„Войната на пътя – някой аспекти на транспортните престъпления“ 

- Стела Недкова 

 

 

12:30 часа      Обяд 

 

 

18:30 – 20:30 часа    Представяне на научни разработки 

„“Вечният“ мир“ 

- Моника Йорданова 

 

„Наказателноправни аспекти на агресията“ 

- Петя Петрова - Златин Балкански 
 

„Войната за невменяемост. Афектът – психологическо бедствие или 

юридически шанс.“ 

- Кристина Тодорова 
 

 

20:30 часа     Вечеря 

  

 

  



33-ТА МЛАДЕЖКА НАУЧНА ШКОЛА „МОДЕРНОТО ОБЩЕСТВО“ 

11 – 18.09.2022 Г. 

„ПРАВО И ВОЙНА“ 

14.09.2022 г. 

СРЯДА 

 

07:30 – 10:00 часа   Закуска  

 

10:30 – 12:30 часа   Представяне на научни разработки 

„Национална и наднационална власт - държавата в Европейския съюз“ 

- Пресиана Вълканова 

 

„Правна уредба на Министерския съвет в българските конституции” 

- Георги Рангелов 

 

„Пробацията като първа алтернатива на наказанието лишаване от свобода“ 

- Алекс Радков 

 

„Проблематика при разкриването и санкционирането на корупционните 

престъпления по чл.301-304 НК“ 

- Стоян Атанасов 

 

12:30 часа      Обяд 

 

18:30 – 20:30 часа    Представяне на научни разработки 

„Вписването на предварителните договори като способ за защита на 

кредиторите“ 

- Дияна Парпарова 

 

„За правните последици от закупуването на движима вещ от публична 

продан. Анализ на заличаването във връзка със запорите и възбраните“ 

- Вяра Трифонова 

 

„Погасителна давност. Позитивното и отрицателното въздействие на 

абсолютната давност“ 

- Линда Бонева 

 

„Представата за предприятие в националното и наднационалното право. 

Ефектът или дефектът на една дефиниция. Проблеми и перспективи“ 

- Владимир Урилски 

 

„Проблематиката при адвокатската тайна, нейните предели и възможност за 

нарушаването ѝ” 

- Иван Андреев 

 

20:30 часа      Вечеря 

 



33-ТА МЛАДЕЖКА НАУЧНА ШКОЛА „МОДЕРНОТО ОБЩЕСТВО“ 

11 – 18.09.2022 Г. 

„ПРАВО И ВОЙНА“ 

 

15.09.2022 г. 

ЧЕТВЪРТЪК 

 

 

 07:30 – 10:00 часа    Закуска  
 

 

10:30 – 12:30 часа    Представяне на научни разработки 

 „Отговорността за вреди като последица от войната“ 

- Петър Александров - Яна Стойнова 

 

„Международното публично право и опазването на културното наследство 

по време на военен конфликт“ 

- Екатерина Радионова 

 

„Институтите на специалната и на повишената защита на културното 

наследство по време на въоръжен конфликт“ 

- Валентин Минчев 

 

 

12:30 часа      Обяд 

 

 

18:30 – 20:30 часа    Представяне на научни разработки 

 

„ Използването на правото за самозащита като претекст за предприемане на 

агресивни действия (сравнителен анализ между ултиматумът на Австро-Унгария 

към Сърбия през 1914 г. и исканията на „квартета“ към Катар през 2017 г.)“  

- Валентин Илиев 

 

„Войната на правото в Нюрнбергския процес“ 

- Лора Тренева 

 

„Локалните конфликти изменили картата на Европа- паралел между 

косовската и донбаската криза“ 

- Добри Добрев - Тахир Тахир 

 

 

20:30 часа     Вечеря 

 

  



33-ТА МЛАДЕЖКА НАУЧНА ШКОЛА „МОДЕРНОТО ОБЩЕСТВО“ 

11 – 18.09.2022 Г. 

„ПРАВО И ВОЙНА“ 

 

16.09.2022 г. 

ПЕТЪК 

  

 

07:30 – 10:30 часа   Закуска  

 

 

10:30 – 12:30 часа   Представяне на научни разработки 

„Война и парични средства“ 

- Павел Илиев - Петър Стоилов 

 

„Средства за справяне с европейската енергийна зависимост от Русия: 

вятърната енергия“ 

- Вероника Стефанова - Екатерина Павлова - Кристина Илиева 

 

 

12:30 часа      Обяд 

 

 

18:30 – 20:30 часа    Представяне на научни разработки 

„Човешките права и справедливата война като принципи на правото“ 

- Кремена Ангелова - Цветина Емилова 

 

„Войната срещу правата на човека“ 

- Веселин Новков - Давид Варданян 

 

„ Докъде се разпростират границите на правото на свободно изразяване на 

мнение по време на война“ 

- Виктория Малинова - Калина Даскалова - Лилия Маринова 

 

 

 20:30 часа      Вечеря 

 

  



33-ТА МЛАДЕЖКА НАУЧНА ШКОЛА „МОДЕРНОТО ОБЩЕСТВО“ 

11 – 18.09.2022 Г. 

„ПРАВО И ВОЙНА“ 

 

17.09.2022 г. 

СЪБОТА 

 

 

 07:30 – 10:00 часа   Закуска  

 

 

10:30 – 12:30 часа   Представяне на научни разработки 

„Правен режим, особености и проблеми на режима на военно положение в 

българското законодателство“ 

- Анелия Стойчева - Десислава Лангараова - Констанс Петрова 

 

„Непреодолима сила и стопанска непоносимост в условията на война“ 

- Рени Петрова 

 

„Война и мир – възможността за търсене на преддоговорна отговорност за 

неизпълнено обещание за брак“ 

- Любослав Хинов 

 

 

12:30 часа     Обяд 

 

 

 

 

 

18:00 ЧАСА   

ОФИЦИАЛНО ЗАКРИВАНЕ НА  

33-ТА МЛАДЕЖКА НАУЧНА ШКОЛА „МОДЕРНОТО ОБЩЕСТВО“  

  

 

20:30 часа     Вечеря 

 

 

 

 

18.09.2022 г. 

НЕДЕЛЯ 

 

09:30 часа      Закуска 

 


