ПРОГРАМА
за обучение на тема

ОТГОВОРНОСТ НА АДМИНИСТРАЦИЯТА ЗА НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО
ИЗДАДЕНИ НАКАЗАТЕЛНИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ
14.12.2018 г.
центъра за обучения „Project Lab“
9,00 – 9,30

Регистрация на участниците

9.30 – 11.00 Първи модул.
Защита срещу незаконосъобразно издадени наказателни постановления
Лектори: доц. д-р Ралица Илкова, гл. ас. д-р Петя Митрева
11,00 – 11,30 Кафе пауза
11,30 – 13,00 Втори модул. Отговорност на администрацията за незаконосъобразно
издадени наказателни постановления
Лектори: доц. д-р Ралица Илкова, гл. ас. д-р Петя Митрева
13,00 – 14,00 Обяд
14,00 – 15,00 Трети модул. Практическо занятие: решаване на казуси от съдебната практика.
Обсъждане на доказателствените стратегии на страните.
Лектори: доц. д-р Ралица Илкова, гл. ас. д-р Петя Митрева

ЗА ОБУЧЕНИЕТО
Обучението на тема Отговорност на администрацията за незаконосъобразно
издадени наказателни постановления цели да запознае участниците с предвидените в законодателството механизми за защита от незаконосъобразно упражнена санкционна дейност
на администрацията и за търсене на отговорност от администрацията в тези случаи.
По време на първия модел от обучението участниците ще бъдат запознати с възможните отклонения от законоустановения ред за издаване на наказателни постановления, в
резултат на което се достига до незаконосъобразно санкциониране на правните субекти –
физически лица, еднолични търговци или юридически лица – през призмата на теорията и
съдебната практика, както и с механизма за защита от незаконосъобразни санкционни
актове на администрацията.
През втория модул пред участниците ще бъдат представени способите за ангажиране
на отговорността на администрацията, в случаите на незаконосъобразно издадени незаконосъобразни актове – предвидените в закона механизми, компетентният съд, подлежащите
на доказване факти и обстоятелства, приложимите доказателствени средства и способи.
Ще бъде направен анализ на релевантната съдебна практика.

По време на третия модул, на участниците ще бъдат представени за решаване казуси
от съдебната практика, като ще бъдат обсъдени и проблемите на доказването.
Обучението е подходящо за практикуващи юристи – адвокати, юрисконсулти; за представляващи еднолични търговци и юридически лица, както и за всички, за които материята
представлява интерес.

ЗА ЛЕКТОРИТЕ
Ралица Илкова завършва висшето си юридическо образование в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ през 2000 г. От 2003 г. е преподавател по наказателно право в
катедра „Наказателноправни науки“ при ЮФ на СУ. Доктор по право от 2011 г. Доцент по наказателно право от 2015 г. Има публикации в областта на наказателното и административнонаказателното право в печатни и електронни издания. Съавтор на монографията „Процесът
по ЗАНН“ (2009 г.). Съавтор на ръководство по административнонаказателноправо, изготвено
по проект “Повишаване на компетентността и професионалната квалификация на съдии,
прокурори и следователи, както и на административните ръководители на органите на съдебната власт чрез организиране и предоставяне на обучения от висшия съдебен съвет”.
Участва като експерт в работни групи към Народното събрание и Министерство на
правосъдието по въпроси на наказателното и административнонаказателното законодателство. Участва като лектор по наказателно и административнонаказателно право в семинари,
организирани от Висшия съдебен съвет, Националния институт на правосъдието и Центъра
за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“.
Петя Митрева авършва висшето си образование през 2001 г. До 2011 г. работи като
разследващ полицай в различни структури на МВР и ст. юрисконсулт в ОМВР - София. От 2011
г. до 2015 г. е преподавател по административно право и административен процес и административнонаказателно право в Академия на МВР. От 2015 г. е преподавател по наказателно
право в катедра „Наказателноправни науки“ при ЮФ на УНСС, адвокат в САК. Доктор по право
от 2014 г. Има публикации в областта на наказателното и административнонаказателното
право в печатни и електронни издания. Съавтор на ръководство по административнонаказателноправо, изготвено по проект “Повишаване на компетентността и професионалната
квалификация на съдии, прокурори и следователи, както и на административните ръководители на органите на съдебната власт чрез организиране и предоставяне на обучения от висшия
съдебен съвет”.
Участва като лектор по наказателно и административнонаказателно право в семинари, организирани от Висшия съдебен съвет, Комисия за защита от дискриминацията, Министерство на вътрешните работи, Европейският полицейски колеж (СЕПОЛ/CEPOL), ДАНС.
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съдебната система“
email: office@prss-bg.org
www.prss-bg.org

