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ЦЕНТЪР ЗА ОБУЧЕНИЕ НА АДВОКАТИ 
 “КРЪСТЮ ЦОНЧЕВ” 

България, София - 1000    тел.  +359 2 980 10 92 
ул. “Калоян ” 8, ет. 4     e-mail: coa@abv.bg 

 
 

 
ЦЕНТЪРЪТ ЗА ОБУЧЕНИЕ НА АДВОКАТИ „КРЪСТЮ ЦОНЧЕВ“ 

в партньорство с 
ПОСОЛСТВОТО НА КРАЛСТВО НИДЕРЛАНДИЯ В БЪЛГАРИЯ 

 
организира 

 
КРЪГЛА МАСА 

на тема: 
„ПРАКТИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ НА ОБЕЗЩЕТЯВАНЕТО НА ВРЕДИ, 

НАНЕСЕНИ ЧРЕЗ МЕДИЙНИ ПУБЛИКАЦИИ. БАЛАНС МЕЖДУ 
КОНКУРИРАЩИ СЕ ПРАВА“ 

 
16 юни 2022 г. (четвъртък), гр. София, ул. „Цар Калоян“ 8, ет. 4 

 
ПРОГРАМА 

 
08:30 ч. – 09:00 ч.  Регистрация на участниците 
 
09:00 ч. – 09:15 ч.  Откриване на кръглата маса: 
 

Приветствие от председателя на УС на ЦОА „Кръстю Цончев“  
доц. д-р Боряна Мусева, адв. 

 
Приветствие от представител на Посолството на Кралство 
Нидерландия в България (TBC) 

 
Приветствие от министъра на правосъдието на Република България 
г-жа Надежда Йорданова (TBC) 

 
Приветствие от председателя на Висшия адвокатски съвет  
д-р Ивайло Дерменджиев (TBC) 

 
 
09:15 ч. – 10:00 ч.  Обида, клевета, други увреждания на личен живот, чест, 

достойнство и добро име. 
Преследват ли се чрез средствата за масова информация у нас 
неправомерни цели? 

 
Основен панелист:  съдия Анелия Щерева 

Софийски градски съд, Наказателна колегия  
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10:00 ч. – 10:45 ч.  Ред (гражданскоправен или наказателноправен) и средства за 
защита. 
Кой може да бъде активно или пасивно легитимиран?  
 
Основен панелист:  адвокат Александър Иванов 
   Софийска адвокатска колегия 
 

10:45 ч. – 11:15 ч. Кафе пауза 
 

11:15 ч. – 12:00 ч  Какви обстоятелства се вземат предвид при определяне на размера 
на обезщетението „по справедливост“? 
 
Основен панелист:  съдия Албена Бонева  

Върховен касационен съд, Гражданска 
колегия 

 
12:00 – 12:30 ч. Какви са стандартите за качествена журналистика и 

журналистическа етика? Журналистът като обект на атака. 
 

Основен панелист:  г-н Николай Стайков  
Журналист 

 
12:30 – 13:00 ч.  Дискусия – ефективни ли са средствата за защита срещу 

злонамерени медийни публикации в България? Нуждаят ли се 
журналистите от защита? 
Предложения за развитието на правната рамка (de lege ferenda). 

 
13:00 – 14:00 ч.  Обяд 
 
14:00 – 15:00 ч. Правозащитният поглед към въпроса. Колизии между свободата на 

словото и правото на разпространяване на информация (чл. 10 от 
КЗПЧОС) и правото на личен живот по член 8 от Конвенцията. 

 
Основни панелисти:  адвокат Михаил Екимджиев 

адвокат Катина Бочева 
Пловдивска адвокатска колегия 

 
15:00 – 16:30 ч. Практическа част (Решаване на казуси и дискусия по тях) 
 
 
16:30 – 17:00 ч. Обобщение и закриване на кръглата маса 
 
 
 


