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РЕЗЮМЕ 

НА ОСНОВНИТЕ ТРУДОВЕ НА ДОЦ. Д-Р ГАБРИЕЛА 

БЕЛОВА-ГАНЕВА 

Посочената по-долу научна продукция, с която кандидатствам в 

конкурс за академичната длъжност „професор”, обявен от Югозападния 

университет „Неофит Рилски” ДВ бр. 105/06.12.2013 г.  е реализирана след 

хабилитирането ми като “доцент” през м. февруари 2007 г. и не включва 

публикации преди тази дата. 

В тематичната рамка на публикациите, с които участвам в конкурса 

биха могли  да бъдат обособени три научно-изследователски направления: 

1. Теоретичен анализ на проблеми, свързани с 

международната и регионалната защита на правата на човека 

през ХХІ век: обособяването на ново поколение права на човека, 

свързани с биоетиката и информационните технологии; 

създаването на Съвета за правата на човека в рамките на ООН 

през 2006 г.; присъединяването на Европейския съюз към 

Европейската конвенция за защита правата на човека и 

основните свободи от 1950 г. Този проблемен кръг разгледан в 

монографията „Актуални тенденции в защитата на правата на 

човека”, както и в №1, 6, 10, 11, 12, 17 от списъка на 

публикациите в чужбина и № 9, 11, 12, 14, 16, 17 от списъка на 

публикациите в България.  

2. Проблеми, свързани с развитието на Европейския 

съюз на съвременния етап: Европейската политика за съседство, 

отношенията ЕС – Русия, местният граничен трафик по 

външните сухопътни граници на ЕС, взаимодействието между 

правото на ЕС и международното право /№ 4 и 5 от списъка на 
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публикациите в чужбина и № 2, 13, 15, 19 от списъка на 

публикациите в страната. 

3. Проблеми, свързани с новите заплахи, стратегиите за 

сигурност на ООН, НАТО, ЕС, както и употребата на сила в 

съвременните международни отношения /№3 и 5 от 

публикациите в чужбина, № 1 ,3, 6, 8  и 15 от списъка на 

публикациите в страната/. 

 

І. Монографичен труд, с който кандидатствам за академичната длъжност 

„Професор” по конкурс, обявен от Югозападния университет „Неофит 

Рилски” ДВ бр. 105/06.12.2013 г.  

 „Актуални тенденции в защитата на правата на човека”, изд. 

„Класик Дизайн”, 2013 г., ISBN 978-954-91109-8-2. 

Монографичният труд на тема “Актуални тенденции в защитата на 

правата на човека” е посветен на изключително сложната проблематика 

на защитата на правата на човека в рамките на Европа след влизането в 

сила на Договора от Лисабон на 1 декември 2009 г. и на Протокол № 14 

към Европейската конвенция за защита правата на човека и основните 

свободи. Проблематиката се отличава с изключителна актуалност и е 

разгледана комплексно и същевременно чрез задълбочено третиране на 

нейните теоретични аспекти в диалектическо единство с практическата им 

приложимост. Трудът се състои от 268 страници същинско изложение по 

темата (увод, четири глави и заключение), 3 приложения (два казуса и 

проект на правните инструменти, свързани с присъединяването на ЕС към 

ЕКПЧ), подробна библиография – 55 заглавия на кирилица и 53 – на 

латиница. Цитирани са и 51 дела на Европейския съд по правата на човека 

в Страсбург и на Съда на Европейския съюз в Люксембург. Посочени са и 
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използваните в монографичния труд  документи като конвенции, 

директиви, регламенти, решения и др. Монографичното изследване 

завършва с резюме на английски език 

В Глава първа, посветена на дефинирането на понятието и на неговото 

историческо развитие наред със задължителните аксиологични параметри  

са въведени и новите тематични измерения на правата на човека в 

съвременната действителност, преди всичко на новото поколение права на 

човека: права на човека и биоетика, съдебната практика на ЕСПЧ по 

отношение на правото на живот и правото на информация и 

информационни технологии. С разглеждането на посочените проблеми е 

дадена заявка за новост, оригиналност и актуалност в третирането на 

темата. 

Глава втора подробно анализира механизмите за защита правата на 

човека. Отбелязвайки значението и заслугите на досега съществуващите, в 

известен смисъл традиционни механизми, монографичното изследване 

поставя ударението отново върху перспективното – създаването през 2006 

г. и функционирането на Съвета по правата на човека като ефикасен орган 

на ООН за сътрудничество в сферата на правата на човека. 

Глава трета насочва вниманието си към новопоявили се тенденции 

при решаване на проблеми, свързани със защитата на правата на човека. 

На основата на конкретни дела и казуси се анализират сложни ситуации и 

се предлагат пътища за тяхното преодоляване и задоволително решаване. 

Особено внимание е отделено на един изключително важен и актуален за 

съвременния свят проблем, а именно за защита на личните данни като 

основно право. 

Глава четвърта  заема особено място в конструкцията на изследването. 

Тя обезпечава, в рамките на Европейския съюз и след влизането в сила на 

Договора от Лисабон, едновременно теоретичната и историческата 
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приемственост успоредно със солидната правна основа на съвременните 

институционални и процесуални проблеми, свързани с присъединяването 

на ЕС към ЕКПЧ. Актуалността е обусловена и от обстоятелството, че в 

труда се анализират нови теоретични и практически аспекти, свързани с 

бъдещото присъединяване на Европейския съюз към ЕКПЧ от 1950 г. 

Както е известно, независимо, че успя да изработи един от най-обхватните 

и модерни актове в областта на правата на човека, а именно Хартата на 

основните права в Европейския съюз, Съюзът по силата на Договора от 

Лисабон взе решение за присъединяването си към Конвенцията от 1950 г. 

Това едва ли е случаен факт, а по-скоро подчертава важността и 

значимостта на ЕКПЧ и съществуващата обширна практика на Съда в 

Страсбург при формирането на съюзните стандарти по отношение на 

правата на човека. Това е видно и от разпоредбата на чл. 53 от ХОПЕС, че 

никоя разпоредба на Хартата „не трябва да се тълкува като ограничаваща 

или накърняваща правата на човека и основни свободи, които са признати 

от правото на Съюза, от международното право и от международните 

конвенции, по които Съюзът или всички държави членки са страни и по-

специално от Европейската конвенция за защита правата на човека и 

основните свободи...” Освен това, Европейският съюз би могъл чрез своите 

правни инструменти да предоставя по-широка степен на закрила на своите 

граждани. При всички случаи обаче, в съответствие с чл. 52, пар. 3 от 

ХОПЕС доколкото Хартата съдържа права, съответстващи на 

съдържащите се в ЕКПЧ, техният смисъл и обхват трябва да бъдат същите 

като тези в Конвенцията от 1950 г. 

В Заключението, както е присъщо на подобен род изследователски 

трудове, на основата на предшестващия го анализ се правят съответни 

изводи и заключения, имащи за цел финално да обосноват значимостта на 

представения монографичен труд. 
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Направен е изводът, че от една страна, Хартата е най-съвременният 

документ, формулиращ около петдесет права и отчитащ развитието на 

новите технологии и на обществените отношения на настоящия етап. От 

друга страна, Европейският съюз, независимо от своята модерна Харта за 

основни права, е взел решение за присъединяване към Конвенцията от 

1950 г. Именно през откроения нов етап предстои на практика да се 

разрешат въпроси като представителството на Съюза в ЕСПЧ и 

взаимодействието между Съда на ЕС и Съда в Страсбург.  

Откроена е тенденцията, че за разлика от Учредителните договори, 

които включват концепцията за икономически свободи и забраната за 

дискриминация, след Договора от Маастрихт с развитието на 

пространството на свобода, сигурност и правосъдие, което е свързано с 

визовата политика, правото на убежище и сътрудничеството по 

граждански и наказателни дела, Европейският съюз е принуден да се 

занимава и с проблематиката на правата на човека. 

Рецензия на монграфията „Актуални тенденции в защитата на 

правата на човека” ще бъде публикувана в изданието „Вестник на 

Московския държавен юридически университет „Акад. О.Е. Кутафин” /под 

печат/.   

ІІ. Части от монографичен труд “Европейска интеграция”, /гл. 3, § 

3, б. А, Б и В; гл. 5, § 3 б. А-Е, гл. 7 и гл.8/, изд. “Сиела”, София, 

2008, ISBN 987-954-28-0331-7 

 

От втория монографичен труд “Европейска интеграция” за участие 

в конкурса и рецензиране са посочени следните части, а именно гл. 3, § 3, 

б. А, Б и В; гл. 5, § 3 б. А-Е, гл. 7 и гл.8, както и две приложения 

(“Местонахождение на някои институции, органи и агенции на ЕС” и 
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“Някои по-известни дейци на европейската интеграция”) и резюме на 

английски език. 

Това са преди всичко проблеми като дебатът за нова Европа (Глава 

трета) особено след отрицателните референдуми от 2005 г. във Франция и 

Холандия по повод на европейската конституция и подготовката, 

подписването и влизането в сила на последната „генерална ревизия” на 

договорите, а именно Договора от Лисабон; проблемите и еволюцията на 

външнополитическото сътрудничество в Европейската общност и 

неговото трансформиране от Европейско политическо сътрудничество в 

Общата външна политика и политиката на сигурност, а след това и 

формирането на Европейската политика за сигурност и отбрана като 

част от предишния втори стълб от храмовата архитектура на ЕС (Глава 

седма); както и други европейски международни организации в контекста 

на сътрудничеството с ЕС (Глава осма). Внимание е отделено както на по-

важните и известни международни организации в Европа като ОССЕ и 

Съвета на Европа, така и на някои субрегионални организации като ОЧИС, 

ЦЕИ, ЦЕФТА, Северния съвет/Северния съвет на министрите, Съвета на 

балтийските държави и др. 

 

Рецензия на монографията „Европейска интеграция” е 

публикувана в списание „Международна политика”, в бр. 3/2008 г. 

издание на Правно-историческия факултет на Югозападен университет 

„Неофит Рилски”, с. 150-154. 

 

ІІІ. Освен горепосочените монографии в конкурса участвам също 

така и с представени 36 студии и статии, от които 17 статии и 

студии, публикувани в чужбина /на английски, руски и украйнски 

езиции/ и 19 студии и статии, публикувани в България.  
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А. В чужбина: 

1. Белова Г. “Наблюдающий орган Европейского Союза по 

охране персональных данных”, “Актуальные проблемы юридической 

науки и правоприменительной практики”, Московская 

Государственная Юридическая Академия им. О.Э. Кутафина,  2010, 

с.236-242. 

2. Belova, G. “Preventive Actions according to the International 

law”, The Knowledge-Based Organization, the 16-th International 

conference “Economic, Social and Administrative Approaches to the 

Knowledge-Based Organization”, held on 25-27 November 2010 

“Nicolae Bălcescu” Land Forces Academy Publishing House,  SIBIU, 

Romania, 2010. 

Nowadays the distinction between preventive and pre-emtive actions 

is of great significance. This importance increases in the light of the 

fact that recent commentaries on the preventive and pre-emtive 

actions analyze them in the self-defence context. The present paper 

aims to point some of the main steps connected with the preventive 

self-defence: the Cariline case, the opinion of the International Court 

of Justice, the achievements of the legal doctrine, the attitude 

expressed by the former UN Secretary General Kofi Annan and the 

different Eurpean and American politicians. Unfortunately, the 

question that still remains unsolved is the preventive use of forece 

against so called new threats – terrorism, weapons of mass 

destruction, failed states. 

Keywords: security, preventive self-defence, pre-emptive actions 

3. Belova G. Preventive actions according to the International 

Law. В: сборник докладов и статей Международной научно-

практической конференции «Тункинские чтения», посвященная 175-
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летию кафедры Международного права Юридического факультета 

МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва, Зерцало-М, 2011, сс.88-94. 

4. Belova, G. “A Bulgarian Attitude to the European 

Neighbourhood Policy” in Archeon I, Batumi, 2011, pp. 44-50 

5. Belova, G. “The Interrelation between EU Law and the 

International Law”, EAST-WEST STUDIES, Journal of Social Sciences 

of Tallin University Law School, No 4(43), September 2011, pp.51-71.  

In a number of recent judgements the European court of Justice and 

the Court of First Instance have considered issues connected with the 

interrelation between the EU Law and the Public international law. 

Such areas of interrelation are the conclusion of international 

agreements by the EU, some problems of the institute of the 

European citizenship, and the possible protection on the European 

level against the EU acts adopted  in the implementation of counter-

terrorism measures of the United Nations Security Council. 

Keywords: European citizenship, EU external competence, PNR- 

agreement, counter-terrorism measures.  

6. Белова Г. Охрана персональных данных в Европейском Союзе, 

Материалы ІV-ой Международной научно-практической 

конференции „Роль и место органов внутренних дел в развитии 

демократического правового государства”, 24 февраля 2012 г., 

Одесса, Украина, с.14-17. 

7. Белова Г. По вопросу о верховенстве европейского права 

в: Сборник материалов конференции «Реструктуризация глобального 

пространства: исторические императивы и вызовы», (15 мая 2012г.). 

- Киев, 2012. – С. 6-13. 
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8. Белова Г. По вопросу о верховенстве европейского права 

в : Научный вестник Дипломатической академии Украины. – Выпуск 

18. – Киев, 2012. –  С. 115-119. 

9. Belova, G. “Problems, related to human rights in the 21st 

century”, в материалах Международной научно-практической 

конференции „Перспективы развития современного 

законодательства в Республике Казахстан”, 29-30 ноября 2012 г., 

Карагандинский государственный университет им. Е. А. Букетова. 

10. Белова Г. „Практика Европейского суда по правам 

человека в связи с начальным моментом права на жизнь”, 

„Евразийский юридический журнал, №3 (58) 2013 г., сс. 50-52. 

В статье проанализировано право на жизнь на основе 

международных конвенций по правам человека и решений 

Европейского суда по правам человека, а также начального 

момента права на жизнь. 

Ключевые слова: Европейский суд по правам человека, 

биоэтика, право на жизнь, эмбрион 

11. Belova G. Some Comments on Human Rights and Bioethics, 

Balkan Social Science Review, Vol.1, 2013, Goce Delchev University – 

Shtip, Faculty of Law, pp.39-49. 

The article examines the new generation of human rights related to 

bioethics. Some basic documents of the UN, UNESCO, Council of 

Europe and the European Union are mentioned. Undoubtely, the 

emphasis is laid on the regional acts. Some decisions of Strasbourg 

Court have been analysed with strong connection to the boiethics and 

the begginning of the right to life. The article also takes into account 

2011 amendments to the Article II of teh Hungarian constitution. 
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12. Белова Г. „Защита прав человека в Европейском Союзе 

после вступления в силу Лиссабонского договора” в: 

„Государственное, политическое и правовое пространство 

современной Европы”,  издание Научно-образовательного центра 

сравнительно-правовой политики Пензенского государственного 

университета, Пенза 2013 г., сс. 148-164.  

13. Белова Г., Хаджипетрова-Лачова М. „Проблема 

киберпреступности и охраны персональных данных в Европейском 

Союзе” в материалах Международной научно-практической 

конференции „Борьба с Интернет-преступностью”, организованной 

Министерством внутренних дел Украины, Донецким юридическим 

институтом и фондом Ганса Зайделя (Германия), Донецк, 2013, сс. 

177-180. 

This article is dedicated to the international cybercrime legal base within 

the framework of the Council of Europe and the European Union and at 

the same time it tries to establish the interrelation between the 

cybercrime and the personal data protection. A conclusion is made that at 

the current stage there is no comprehensive cybercrime legal base in the 

EU and the European legislation is partial and fragmentary. The 

establishment of the new European Cybercrime Center has been 

mentioned as well as the necessity for clear and precise procedures for 

the processing and storage of personal data. 

Keywords: European Union, cybercrime, data protection. 

 

14. Белова Г. „Проблемы, связанные с охраной культурных 

ценностей” – статья для сборника "Верховенство международного 

права" Liber amicorum в честь 70-летнего юбилея проф. д.ю.н. К.А. 



11 

 

Бекяшева и 45-летия его научно-педагогической работы, изд. 

„Проспект“, Москва, 2013, сс. 60-73. 

15. Белова Г. „Институциональные и процессуальные 

проблемы, связанные с присоединением Европейского Союза к 

ЕКПЧ”, Lex Russica, №3, март 2013, сс. 304-307 

16. Белова Г. „Проблемы, связанные с охраной культурных 

ценностей”, „Евразийский юридический журнал”,  №6 (61) 2013 г., 

сс. 49-52. 

В настоящей статье рассматриваются проблемы, связанные с 

охраной культурных ценностей. Одна из них касается 

существования и употребления различных понятий – 

„культурные ценности”, „культурная собственность”, 

„культурное наследие” и „культурные объеты”. Отмечен 

болгарский вклад в развитие идеи об охране культурных 

ценностей. В конце изложения указаны акт, Европейского 

Союза, связанные с указанной темой, и прежде всего ст. 176 

Лиссабонского договора. 

Ключевые слова: культурные ценности,  культурная 

собственность, культурное наследие, усиленная защита, 

нематериальное культурное наследие, Лиссабонский договор. 

17. Бєлова Г. (Болгарія). Інституційні та процесуальні 

проблеми, пов’язані з приєднанням Європейського Союзу до 

Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, 

ЄВРОПЕЙСЬКЕ ПРАВО № 1–2/2013, с. 28-34. 

 

Б. В България: 
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1. Белова Г. “Новите заплахи и стратегиите за сигурност на 

САЩ, НАТО, ЕС и ООН”, София, Военен журнал, бр.4/2007, с.66-79. 

2. Belova G. “The European Union and the regional 

organizations: BSEC, GUAM and BLACKSEAFOR”. Volume of Papers 

“European Union and Black Sea Area, pp. 100-104, 226-229. (на бълг. и 

англ. език). Издание на Centre Thucydide (Universite Pantheon-Assas, 

Paris 2, Югозападен университет “Неофит Рилски”, Варненски 

свободен университет и Дипломатическия институт при 

Министерството на външните работи на Република България, Варна 

2008. 

3. Белова Г. “Превантивните действия според 

международното право”, “ХХІ век – геополитически и морскоправни 

аспекти на международните отношения”, сборник с доклади от 

научна конференция, Варна, 2008, с. 127-134. 

4. Белова Г. “Състояние и перспективи пред обучението по 

специалност “Европеистика” в Правно-историческия факултет на 

ЮЗУ „ Неофит Рилски” – Благоевград (в съавторство с гл.ас. д-р 

Николай Марин), в „Научни трудове на Русенския университет”, 

2009, т. 48, серия 5.2, с. 137-139. 

5.  Belova G. “The European Union and the International Law”, 

Diplomacy, journal, published by the Diplomatic Institute, Ministry of 

Foreign Affairs of Republic of Bulgaria, Vol. 2/2009, pp. 20-37 and 116-

130 (in English and Bulgarian language). 

6. Белова Г. “Европейският съюз и международното право”, 

сп. “Общество и право”, бр. 1-2/2009, с. 120-130 и 102-112. 

7. Белова Г. “Връзки и взаимодействие между правото на 

Европейския съюз и международното право”, в: “Актуални 

проблеми, аспекти и перспективина международните отношения”, 
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Годишник на Катедра “Международно право и международни 

отношения”, т. 2, 2010, с. 44-64. 

8. Белова Г. “Космическите отпадъци и международното 

право”, сп. “Международна политика”, кн. 2/2010, сс. 51-60. 

9. Белова Г. „Защитата на личните данни в рамките на 

Европейския съюз”, Бюлетин на Асоциацията на прокурорите в 

България, бр. 1/2010, с. 124-150. 

Защитата на личните данни е сравнително нова тема, която се 

свързва предимно с развитието на информационните 

технологии, даващо възможност за бързо обработване на 

огромни бази с лична информация и пораждащо опасения от 

злоупотреби. Всъщност, правото на лична неприкосновеност е 

признато за основно човешко право. Защитата на личните 

данни, като аспект на правото на неприкосновеност намира 

приложение в най-разнообразни сфери от нашия живот и това 

понякога води до сложни въпроси и поражда неподозирани 

проблеми.  

 

10. Белова Г. „Международноправни аспекти на трафика на 

хора” (в съавторство с Марин Н., Паслар С. И Кочев, Й.),  

Асоциацията на прокурорите в България, бр. 3/2010, с. 53 – 78. 

 

11.  Белова Г. „Някои проблеми във връзка с защитата на 

личните данни в Европейския съюз”, сп. „Икономика и управление”, 

бр. 3/2010, с. 12-32. 

12. Белова, Г., Марин, Н.  „Гражданската сигурност и 

правата на човека”, Научни трудове на Русенски университет „Ангел 

Кънчев” 2010, т. 49, серия 7.  
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13. Белова Г. „Някои проблеми във връзка с отношенията ЕС 

- Русия на съвременния етап” в сборник от Трета балканска научна 

конференция „Науката, образованието и изкуството през 21-ви век”, 

организирана от ЮЗУ „Неофит Рилски” и СУБ – клон Благоевград, 

Благоевград, 2011, сс.8-15. 

14. Белова Г. „Делото „Еванс срещу Обединеното кралство” 

и принципите на справедливост и пропорционалност”, в: Сборник с 

доклади на Юбилейна международна научна конференция „Правото 

– изкуство на доброто и справедливото” по случай 20-годишнината 

от създаването на Юридическия факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и 

Методий”, УИ „Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2012. 

15. Белова Г. „Референдумите, международните договори и 

Европейският съюз”, сп. Правна мисъл бр.1, 2012 г., с. 78-91 

16. Белова Г. „Някои проблеми, свързани с правата на човека 

през ХХІ век” в: сборник с материали от Международна научна 

конференция „Право, управление и медии през ХХІ век” по случай 

20-годишнината на Правно-историческия факултет, проведена под 

патронажа на г-н Томислав Дончев – министър по управление на  

средствата от Европейския съюз, УИ „Неофит Рилски”, Благоевград, 

2012, сс. 158-165. 

17. Белова Г. „Съотношение между Хартата на основните 

права и Европейската конвенция за защита правата на човека” в 

„Европейското бъдеще на България. Правни аспекти”, сборник с 

материали от Годишна научна конференция на Юридическия 

факултет на УНСС, Изд. комплекс на УНСС, София, 2013 г., сс. 30-

35. 

18. Белова Г. „Някои проблеми, свързани с незаконния, 

недеклариран и нерегулиран риболов(IUU fishing) в Черноморския 
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регион “ в сборник с материали от международно лятно училище за 

докторанти на тема: „Европейският съюз и Черноморският регион“, 

17-19 септември, Благоевград /под печат/. 

19. Белова Г. „Местният граничен трафик по външните 

сухопътни граница на Шенгенското пространство“ в сборник с 

материали от Юбилейна научна конференция на Юридическия 

факултет на УНСС „Бобчеви четения: правната наука в чест на 

юриста проф. Стефан Бобчев“ по повод 160-годишнината от 

рождението му /под печат/. 

 

ІV. РЕЦЕНЗИИ И ОТЗИВИ 

А. Рецензии: 

 “Приносът на руската емиграция за развитието на 

международното право (1918-1939)” – рецензия на книгата на 

проф. Г.С.Стародубцев “Международноправната наука и руската 

емиграция (1918-1939)” в сп. “Международна политика”, кн. 2, 

год. 4, 2007. 

 2 бр. рецензии за придобиване на ОНС „доктор” пред 

СНС по правни науки при ВАК – на Мирчо Желязков Иванов – м. 

май 2008 г. и на Мирослава Ангелова Йорданова – м. октомври 

2008 г. 

 1 бр. рецензия и 5 бр. становища за придобиване на 

ОНС „доктор” след влизане в сила на ЗРАСРБ – на Кирил 

Цветанов Илиев, на Гергана Василева Георгиева (научен 

ръководител), на Давид Любенов Сукалински, на Станислав 

Костов (2011 – СУ „Св. Климент Охридски”)  и на Елисавета 

Калинова-Панова (2011 – ВСУ „Черноризец Храбър”). 
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 1 бр. рецензия и 2 бр. становища за академична 

длъжност „доцент” след влизане в сила на ЗРАСРБ – Николай 

Марин, Николай Попов и Елисавета Калинова-Панова (2012 – 

ВСУ „Черноризец Храбър”). 

 Участие в научно жури за заемане на длъжността „главен 

асистент” в катедра „Европеистика”, Философски факултет на СУ 

„Св. Климент Охридски” – м. януари 2013 г. 

 

Б. Отзив: 

Представен отзив върху дисертационен труд за получаване на 

научната степен „доктор на икономическите науки” по шифър 05.02.24 на 

тема: „Информационни и комуникационни технологии в овладяването на 

корупцията за укрепване на сигурността” с автор доц. д-р Кирил Ангелов. - 

м. декември 2008 г. 

 

V. УЧАСТИЕ В НАУЧНИ ФОРУМИ, КОНФЕРЕНЦИИ, 

СЕМИНАРИ И ДР. 

 

1. 18-19 October 2007 - Іnternational conference 

“EUROPEAN UNION AND ITS NEW NEIGHBORHOOD: 

ASSESSING RESULTS”, Mykolas Romeris University, Vilnius, 

Lithuania. Участие с доклад “European Neighborhood Policy and 

European Security Issues”. 

2. Ноември 2007 г. - Международна конференция “ЕС – 

Русия. Предизвикателства на новото общуване”, 15-16 ноември 2007 
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г., София. Участие с доклад “Отношенията Европейски съюз – Русия 

на съвременния етап”. 

3. 30-31 октомври 2008 г. - Международна научно-

практическа конференция “Конституцията като основа на 

правната система на държавите през ХХІ век”, Российский 

Университет Дружбы Народов, Москва, Русия. Участие с доклад 

“Взаимодействие между международным правом и правом 

Европейского Союза”. 

4. 10 април 2009 г. - конференция „Приложението на 

общностното право от българския съдия”, организирана от 

Българската асоциация по европейско право София. 

5.  26-27 юни 2009 г. - Дискусионен форум “Обучението 

по Европеистика в България след приемането й в Европейския 

съюз”, Русенски университет “Ангел Кънчев”.   Участие с доклад 

„Състояние и перспективи пред обучението по специалност 

“Европеистика” в Правно-историческия факултет на ЮЗУ „ Неофит 

Рилски” – Благоевград (в съавторство с гл.ас. д-р Николай Марин). 

6. 24 септември 2009 г. конференция „Европейското 

законодателство и практики в помощ на добри управленски 

решения”, организирана от Българската асоциация по европейско 

право София. 

7. Октомври 2010 г. - Международна научно-практическа 

конференция «Тункинские чтения», посветена на 175-

годишнината на катедра «Международно право» в Юридическия 

факултет на МГУ «М.В. Ломоносов». Участие с доклад Belova G. 

Preventive actions according to the International Law. 

8. 11-13 ноември 2009 г. - Участие в Годишна среща на на 

европейските информационни мрежи в България „Да 
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комуникираме заедно”, организирана от Представителството на 

Европейската комисия в България,  

9. 18 юни 2010 г. – Кръгла маса „Гражданската 

сигурност - трети стълб на сектора за сигурност в Република 

България” под патронажа на г-жа Кристалина Георгиева. Участие с 

водещ доклад „Европейският съюз, гражданската сигурност и 

правата на човека” (съвместно с доц. д-р Николай Марин). 

10. November 2010 - The 16-th International conference 

“Economic, Social and Administrative Approaches to the Knowledge-

Based Organization. Участие с доклад Belova G. “Preventive Actions 

according to the International law”, “Nicolae Bălcescu” Land Forces 

Academy Publishing House, SIBIU Romania 2010. 

11. 3-4 януари 2011 г. - Участие в семинарно обучение на 

Комисията за защита от дискриминация по проект „Училища без 

дискриминация”, финансиран от Европейската комисия, Генерална 

дирекция „Правосъдие”, Дирекция „Основни права и гражданство” с 

участието на Датския институт за правата на човека.  

12. Април 2011 г. – Юбилейна международна научна 

конференция „Правото – изкуство на доброто и справедливото” 

по случай 20-годишнината от създаването на Юридическия факултет 

на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”. Участие с доклад „Делото 

„Еванс срещу Обединеното кралство” и принципите на 

справедливост и пропорционалност”. 

13. 11 май 2011 г. - „Българските дела пред Съда на 

Европейския съюз”, организирана от Българската асоциация по 

европейско право София. 

14. 29-30 юли 2011 г. – Участие в Международна 

конференция, „Класически и съвременни тенденции в 
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развитието на конституционния контрол”, посветена на 20-

годишнината от създаването на Конституционния съд на Република 

България. 

15. Септември 2011 г. - международна научно-

практическа конференция „Науката, образованието и 

изкуството през 21-ви век”, организирана по случай 35-

годишнината на ЮЗУ „Неофит Рилски”. Участие с доклад „Някои 

проблеми във връзка с отношенията ЕС - Русия на съвременния 

етап”. Член на редакционната колегия на сборника с материалите от 

конференцията. 

16. 1-2 юни 2011 г. - Участие в Международна научно-

практическа конференция „Мартенсовские чтения: актуальные 

проблемы международного гуманитарного права”, организирана 

от Международния комитет на червения кръст, Руската асоциация по 

международно право и Юридическия факултет на Санкт-

Петербургския държавен университет.  

17. 16-17 май 2012 г. - Международна научна конференция 

„Право, управление и медии през ХХІ век” по случай 20-

годишнината на Правно-историческия факултет, проведена под 

патронажа на г-н Томислав Дончев – министър по управление на  

средствата от Европейския съюз. Участие с доклад „Някои 

проблеми, свързани с правата на човека през ХХІ век”. Член на 

редакционната колегия на сборника с материалите от 

конференцията. 

18. Май 2012 г. Водещ доклад на конференция 

«Реструктуризация глобального пространства: исторические 

императивы и вызовы», организирана от Дипломатическата 
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академия на Украйна, гр. Киев. Белова Г. По вопросу о верховенстве 

европейского права.  

19. 26-30 август 2012 г. – участие в 75-а конференция 

„Право за един по-мирен свят” на Асоциацията по 

международно право (ILA), София. 

20. Септември - октомври 2012 г. – покана за гост-лектор в 

магистърска програма по специалност „Право” в Карагандинския 

държавен университет „Е. А. Букетов”, в рамките на международна 

програма, утвърдена от Министерския съвет на Република 

Казахстан.   

21. 29 октомври 2012 г. -  конференция на тема: „Към 

Европейски фискален съюз: нови договори, нови правни 

въпроси и перспективи”, организирана от БАЕЛ с участието на  

българския съдия в Съда на Европейския съюз Александър 

Арабаджиев, проф. д-р Аделхайд Пътлър, Рурски университет в 

Бохум, проф. д-р Томас фон Данвиц, председател на състав в Съда на 

Европейския съюз, Жан-Пол Кепен от Правната служба на 

Европейската комисия и др. 

22. 26-30 ноември 2012 г. – Международна научна 

конференция „Кутафинские чтения”, проведена в рамките на 2-та 

седимица на юристите - най-голямото  годишно събитие за  

юридическата  общност  в  столицата  на  Руската федерация,  

организирано от  Московската секция на Асоциацията  на 

юристите в Русия, Юридическия факултет  на Московския 

държавен  университет "М.В Ломоносов"  и Московската 

държавна юридическа академия "О. Кутафин". Участие с доклад 

„Институциональные и процессуальные проблемы, связанные с 

присоединением Европейского Союза к ЕКПЧ”. 
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23. Ноември 2012 г. - Годишна научна конференция на 

Юридическия факултет на УНСС „Европейското бъдеще на 

България. Правни аспекти”. Участие с доклад „Съотношение 

между Хартата на основните права и Европейската конвенция за 

защита правата на човека”.  

24. 29-30 ноември 2012 г. – Международна научно-

практическа конференция „Перспективы развития 

современного законодательства в Республике Казахстан”. 

Участие с доклад “Problems, related to human rights in the 21st century”. 

25. Ноември 2012 г. – Участие в организираната съвместно с 

Българската асоциация по европейско право бе среща-дискусия на 

преподаватели от ПИФ и  магистрати от София, Плевен, Монтана, 

Враца, Кюстендил и Благоевград с българския съдия в Съда на 

Европейския съюз г-н Александър Арабаджиев. 

26. Март 2013 г. - Гост-лектор в Дипломатическия 

институт при министъра на външните работи в рамките на обучение 

за служители от държавната администрация. 

27. Май 2013 г. Первая международная научно-

практическая конференция „Дипломатия. Политика. 

Коммуникации: историческая ретроспектива”, организирана от 

Дипломатическата академия при Министерство на външните работи 

на Украйна. Участие с доклад - Белова Г. „Лиссабонский договор и 

права человека”. 

28. 12-13 юни 2013 г. Международна научно-практическа 

конференция „Борьба с Интернет-преступностью”, 

организирана от Донецкия юридически институт (Украйна) и 

фондация „Ханс Зайдел” (Германия). Участие с доклад „Проблема 
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киберпреступности и охраны персональных данных в Европейском 

Союзе” (в съавторство с гл. ас. Мария Хаджипетрова-Лачова). 

29. 14 юни 2013 г. Участие в третата работна среща за 

обмяна на опит по проект „Подобряване на практиките и 

повишаване на капацитета за международно сътрудничество по 

дела в български съдилища”,  приоритетна ос II „Управление на 

човешките ресурси” подприоритет 2.4 „Компетентна Съдебна 

система и ефективно управление на човешки ресурси”, бюджетна 

линия BG 051PO002/11/2.4-05, Договор № С11-24-5/11.06.2012 г.  

30. 11 септември 2013 г. Участие с доклад в съавторство с 

проф. д-р Стойко Стойков, доц. д-р Николай Марин и ас. Йосиф 

Кочев на тема: Обща политика за сигурност и отбрана – отговорност 

за сигурност, базирана на знания” в ХІ международна конференция 

„Сигурността в Югоизточна Европа - в търсене на интелигентни 

решения”, 11 септември 2013 г., София. 

31. 17-19 септември 2013 г. Участие с доклад „Някои 

проблеми, свързани с незаконния, недеклариран и нерегулиран 

риболов в Черноморския регион“ в международно лятно училище 

за докторанти на тема: „Европейският съюз и Черноморският 

регион“, Благоевград. 

32. 16 октомври 2013 г. участие в среща-дискусия „Как да 

се предпазим от трафика на хора и как да разпознаем сигналите, 

ако има опасност да станем жертви?”, организирана от 

Регионалната комисия за борба срещу трафика на хора – Благоевград 

и Правно-историческия факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски“. 

33. 17 октомври 2013 г. Участие с доклад на тема: „Местният 

граничен трафик по външните сухопътни граница на Шенгенското 

пространство“ в Юбилейната научна конференция на Юридическия 
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факултет на УНСС „Бобчеви четения: правната наука в чест на 

юриста проф. Стефан Бобчев“ по повод 160-годишнината от 

рождението му. 

34. 18-19 октомври  2013 г. Участие в Първата национална  

конференция по  биоетика и биоправо „Тяло и достойнство”, гр. 

София, организирана от Фондация за развитие на правосъдието и 

www.ChallengingTheLaw.com. 

35. 27 ноември - 2 декември 2013 г.  Международна научна 

конференция, посветена на 20-годишнината от приемането на 

конституцията на Руската федерация и организирана от  

Московската секция на Асоциацията  на юристите в Русия, 

Юридическия факултет  на Московския държавен  университет "М.В 

Ломоносов"  и Московската държавна юридическа академия "О. Е. 

Кутафин". Участие с доклад „Некоторые решения Суда 

Европейского Союза, связанные с европейским гражданством”. 

36. 4  ноември 2013 г. Участие в  кръгла маса  по  

проблемите  на  бежанцитe,  организирана  от вицепрезидента  на 

Република България г-жа Маргарита  Попова.   

37. 12 декември 2013 г. участие в кръгла маса на тема: 

„Новата концепция за дееспособността според Конвенцията на 

ООН за правата на хората с увреждания“, организирана от 

Български център за нестопанско право, Окръжен съд – Благоевград 

и Правно-историческия факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски“. 

 

  

 


