
НА КАКВИ СТАНДАРТИ
ТРЯБВА ДА ОТГОВАРЯ
РЕГУЛАЦИЯТА 
В ИНТЕРНЕТ

8 АПРИЛ 2021 | 10:00-12:00
ОНЛАЙН СЕМИНАР

Организирано от:



СЕСИЯ 1 10:20 - 10:45

ДИСКУСИОННИ
ВЪПРОСИ

КАТИНА БОНЧЕВА
съдружник, Адвокатско
дружество "Екимджиев и
Патньори"

Адв. Бончева е съдружник в „Екимджиев
и партньори“ от създаването на
дружеството през 2009 г. Има богат
опит по дела пред Европейския съд по
правата на човека, Съда на Европейския
съюз, Съда на публичната служба и
Общия съд на Европейския съюз.
Управител на Фондация „Асоциация за
европейска интеграция и права на
човека“. 

Какви са правилата на това поле – кога и в каква степен можем да
допуснем ограничаване на свободата ни на изразяване в онлайн
пространството? 

Кой и как има достъп до информацията, която споделяме за себе си онлайн и
какви са начините да защитим правата и свободите си в интернет? 

Интернет пространството направи понятията за свобода на словото и достъп до
информация с много по-широко поле за реализация. 

НА КАКВИ СТАНДАРТИ ТРЯБВА ДА
ОТГОВАРЯ РЕГУЛАЦИЯТА В ИНТЕРНЕТ

ПРОГРАМА

ВЪВЕДЕНИЕ
ДОБРЕ ДОШЛИ от Български център за нестопанско право - инициатор на
събитието.
Надя Шабани, Директор на БЦНП - Защо е важно основните ни права да
са водещи при регулиране на отношенията в интернет.

МИХАИЛ ЕКИМДЖИЕВ

Адв. Екимджиев практикува в областта на
международното публично право,

наказателно право и защита на правата 

на човека. Някои от делата, които води 

пред Европейския съд по правата на човека 

и Съда на ЕС, провокират радикални
законодателни промени и преодоляване на
тоталитарни практики в правораздава-

нето и административната дейност. Има
специализация в Съвета на Европа по
Защита правата на човека.

управител, Адвокатско
дружество "Екимджиев и
Патньори"

Свобода на словото и 

достъп до информация

10:00 - 10:20



СЕСИЯ 2 11:00 - 11:25

ДИСКУСИОННИ
ВЪПРОСИ

ГЕОРГИ АПОСТОЛОВ
координатор на Националния
център за безопасен интернет

Георги Апостолов е част от екипа на Фондация "Приложни
изследвания и комуникации". Фондацията координира 

 Националния център за безопасен интернет в партньорство с
Асоциация Родители, който е член на Европейската мрежа от 30

центъра за безопасен интернет Insafe и на Международната
асоциация на интернет горещи линии INHOPE.

Може ли интернет да бъде по-безопасно място за всички, но особено за
най-уязвимите потребители - децата? 

Какви са предизвикателствата за сигурността ни в интернет - за личните ни
данни и съществуването ни онлайн? 

Къде е балансът между навлизането в личното ни пространство (правото на
лична неприкосновеност) и защитата (за превенция на престъпления или
изграждане на системи, основани на автоматично обработване на данни и
профилиране)?
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ОТГОВАРЯ РЕГУЛАЦИЯТА В ИНТЕРНЕТ

ПРОГРАМА

ПОЧИВКА

Безопасен интернет

10:45 - 11:00



СЕСИЯ 3 11:25 - 11:50

ДИСКУСИОННИ
ВЪПРОСИ

ДОНКА ДИМИТРОВА
съдружник Адвокатско
дружество "Димитрова,
Стайкова & Партньори

Адв. Димитрова е завършила
Юридическия факултет на СУ „Св.

Климент Охридски”. Специализирала е
Международно право и Международни
отношения. Сертифициран медиатор
със специалност „Търговска медиация”.

Кандидат към Института за развитие
на правото при БАН за придобиване на
докторска степен по специалност
„Международно право и право на
Европейския съюз.” Член на Софийска
адвокатска колегия.

Необходима ли е регулация в дигиталното пространство и какви са
нагласите спрямо такава регулация както в ЕС, така и в САЩ?

Какво включва европейската инициатива от края на 2020 г. за мащабна
реформа на дигиталното пространство, която има за цел да въведе изцяло
нови правила за дигиталните услуги, в т.ч. и за социалните платформи? 

Какви правила и насоки дава ООН към бизнеса за защита на човешките
права и какви са политиките, които технологичните гиганти (Apple, Amazon, FB,

Google & Microsoft) са приели?

Как основните ценности на ЕС ще бъдат приложени по оста бизнес-индивид
и как ще се търси баланс между индивидуалния и общия интерес?
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ПРОГРАМА

НЕДЯЛКО ДЕРВЕНКОВ

Недялко Дервенков описва себе си като
старт-ъп предприемач, иноватор,

фотограф и пътешественик, който търси
нови усещания, нови възможности и нови
хоризонти. Винаги готов на подвизи, за да
научи, усети и възприеме повече. Недялко
влиза в ролите на ментор в Eleven Ventures,

програма BASE, също така лектор в
StartItSmart и в Нов Български Университет.

Автор е на книгата „Предприешествие“.

Изпълнителен директор на
BESCO - Българската стартъп
асоциация

Тенденции в регулирането

https://besco.bg/bg/


Ирина Недева е председател на АЕЖ-България, член на
Управителния съвет, журналист и автор на документални
филми с дългогодишен професионален опит в обществените
електронни медии. Тя е старши редактор в сутрешни предавания
на програма „Хоризонт” на БНР. Има опит и в независими
филмови, телевизионни и радио проекти. 

Поредицата материали и онлайн семинари „Дигитална
Демокрация“ (“Digital Democracy”) се реализира от Български
център за нестопанско право с подкрепата на Фондация
„Америка за България“. Изявленията и мненията, изразени в
поредицата, принадлежат единствено на Български
център за нестопанско право и участващите, автори и
говорители и не отразяват непременно вижданията на
Фондация Америка за България или нейните партньори.    

НА КАКВИ СТАНДАРТИ ТРЯБВА ДА
ОТГОВАРЯ РЕГУЛАЦИЯТА В ИНТЕРНЕТ

ПРОГРАМА

ИРИНА НЕДЕВА

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ ДУМИ

МОДЕРАТОР 

НА ДИСКУСИЯТА

11:50 - 12:00

За да останем свързани:

Присъединете се към VIBER общността - ДИГИТАЛНО УЧАСТИЕ

http://bcnl.org/news/digitalna-demokratsiya-vlez-razberi-uchastvay.html

