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Институт за правни науки – БАН,
Комисия по правата на човека и вероизповеданията на 

Народното събрание на Република България,
Център за изследвания и политики за жените

Кръгла маса

Проектът за Семеен кодекс и новите семейства в България

Народно събрание, пл. "Княз Александър I" №1, етаж І, зала 134

ПРОГРАМА

10 ноември 2008 г. (понеделник)

Откриване

13:00 – 13:30 Проф. д-р Огнян Герджиков, председател на Комисията по правата на 
човека и вероизповеданията на НС

Доц. д-р Веселин Цанков, директор на ИПН при БАН

Сесия 1: Семейното право и семейният живот през 21 век 
Водещ: г-жа Татяна Кметова, изпълнителен директор на ЦИПЖ

13:30 – 14:00 Проф. д. ю. н. Цанка Цанкова, Софийски университет, Юридически 
факултет

“Проектът за Семеен кодекс – нови моменти в регулирането на 
семейните отношения”

14:00 – 14:30 Проф. Катарина Буле-Волки, Университет на Утрехт, Холандия
„Принципите на Европейското Семейно право като модел за 
националните законодатели”

14:30 – 15:30 Дискусия

15:30 – 16:00 Кафе-пауза

Сесия 2: Родители и деца: променящите се взаимоотношения
Водещ: г-жа Румяна Радкова, адвокат, Софийска адвокатска колегия 

16:00 – 16:15 Доц. д-р Велина Тодорова, Институт за правни науки – БАН
„Принципите на Европейското семейно право относно родителската
отговорност и българският проект за Семеен кодекс”

16:15 – 16:30 г-жа Милка Политова, съдия в Брачно отделение на Софийски районен 
съд
„Децата в споровете за родителски права”

16:30 – 17:30 Дискусия

Край на първи ден.
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11 ноември 2008 г. (вторник)

Сесия 3: Разводът – между закрилата и автономията
Водещи: г-н Николай Маджаров, и.д. председател на Софийски районен съд, и г-н Милен 
Евтимов, и.д. заместник председател на Софийски районен съд, Брачно отделение

09:30 – 09:45 Доц. д-р Методи Марков, Софийски университет, Юридически факултет
„Новото в уредбата на развода”

09:45 – 10:00 г-жа Милка Политова, съдия в Брачно отделение на Софийски районен 
съд
„Разводът – съдебната практика и новата нормативна уредба”

10:00 – 11:00 Дискусия

11:00 – 11:30 Кафе-пауза

Сесия 4: Новото семейство – между институционализацията и 
автономията 
Водещ: доц. д-р Велина Тодорова, Институт за правни науки – БАН 

11:30 – 11:45 Доц. д-р Анна Станева, Софийски университет, Юридически факултет
„Новото в уредбата на сключване на брака и имуществените 
отношения между съпрузите”

11:45 – 12:15 Проф. д-р Маша Антоколская, Свободен университет, Амстердам, 
Холандия
„Съжителството без брак – законодателство в европейските държави”

12:15 – 12:30 н.с. І ст. д-р Алексей Помпоров, Институт по социология – БАН
"Съжителството без брак – практика и обществени нагласи в България"

12:30 – 14:00 Дискусия

14:00 Закриване и обяд


