От 15-ти до 16-ти юни 2017 г. преподаватели от Правно-историческия факултет на
ЮЗУ „Неофит Рилски” взеха участие в Национална конференция на тема „Десет
години членство на Република България в ЕС - проблеми на хармонизацията и
прилагането на правото на ЕС“, организирана от Института за държавата и правото при
БАН.
Събитието
се
проведе
в
Международния
дом
на
учените „Фредерик Жолио-Кюри“, Св. св. Константин и Елена, гр. Варна в рамките на
проект по Наредба за условията и реда за оценката, планирането, разпределението и
разходването на средствата от държавния бюджет за финансиране на присъщата на
държавните висши училища научна или художественотворческа дейност. Присъстваха
участници от Полша, Франция и България. В състава на делегацията от ПИФ бяха
включени проф. д-р Габриела Белова - Декан на ПИФ, доц. д-р Николай Марин – Зам.декан на ПИФ, гл. ас. д-р Гергана Георгиева и гл. ас. д-р Йосиф Кочев, които
представиха доклад по покана на тема „Нови моменти в защитата на личните данни в
Европейския съюз“. Работната програма бе наситена със срещи, обмяна на информация
и планиране на бъдещо сътрудничество. Бяха уговорени конкретните параметри на
проекти между Правно-историческия факултет, Института за държавата и правото при
Българската академия на науките и Полската академия на науките.

From 15th to 16th June 2017 lecturers of the Faculty of Law and History of the South-West
University “Neofit Rilski” participated in the National Conference entitled “The Republic of
Bulgaria's Tenth Anniversary of Membership in the EU – Problems of the Harmonization and
Implementation of EU Law“ organized by the Institute for Legal Studies – Bulgarian
Academy of Sciences. The event took place at Frédéric Joliot-Curie International House of
Scientists in the resort “St. Constantine and Helena”, Varna, which was realized within the
project under the Ordinance on the conditions and procedures for the assessment, planning,
allocation and expenditure of funds from the state budget to finance the inherent for state
universities scientific or creative and artistic activities. There were participants from Poland,
France and Bulgaria. The delegation from the Faculty of Law and History included Prof.
Gabriela Belova, PhD - Dean of the Faculty of Law and History, Assoc. Prof. Nikolay Marin,
PhD – Vice-Dean of the Faculty of Law and History, Chief Assist. Prof. Gergana Georgieva,
PhD and Chief Assist. Prof. Yosif Kochev, PhD who presented a paper at the invitation of the
university on the following topic: “New Moments in Personal Data Protection in the European
Union”. The work program was fraught with meetings, exchange of information and plans for
future cooperation. There have been negotiated specific parameters of projects between the
Faculty of Law and History, the Institute for Legal Studies – Bulgarian Academy of Sciences
and the Polish Academy of Sciences.

