Представяне на книгата
„Ревизия на Конституцията на Република България“
На 19 април 2013 г. /петък/ от 10.30 часа в
Заседателната зала на Пловдивския университет
„Паисий Хилендарски“ ще се състои представянето
на книгата на гл. ас. д-р Христо Паунов „Ревизия на
Конституцията на Република България“.
Представянето

се

организира

от

Юридическия факултет на ПУ и Издателство
„Фенея“ и се посвещава на 16 април – Ден на
Конституцията

и

професионален

празник

на

юристите.
Книгата ще бъде представена от проф. д-р
Емилия Друмева.

За книгата
Основен предмет на книгата „Ревизия на Конституцията на Република България“
е целият комплекс правни норми, съдържащ се в Глава девета на Конституцията и
предвиденият двоен режим за ревизия на Конституцията. Освен това, в предмета и
обхвата на изследването попадат: развитието на института на конституционната
ревизия в историята на България; някои сравнителноправни аспекти на проблема;
обхватът

и

съдържанието

на

понятието

„ревизия

на

конституцията“

в

конституционната теория и практика; въпросът за контрола за конституционност върху
ревизията на конституцията.
В рамките на българската конституционноправната теория липсва единно и
цялостно изследване на проблема за общите параметри и механизмите за извършване
на промени в основния закон на страната, така, както са заложени в сега действащата
Конституция.
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Настоящият труд е крачка в тази насока, отчитайки актуалните тенденции в
българското конституционно право, добрите примери от конституционната история,
както и някои обозрими предизвикателства на бъдещето. Крайната основна цел на
книгата е да представи моделът на механизма за ревизия на Конституцията на
Република България.

За автора
Христо Паунов е роден на 16.04.1973 г. Той живее в град Пловдив, където
завършва средното си образование в Образцова Математическа гимназия „Акад. Кирил
Попов“. Завършва висше образование със специалност „Право” в Юридическия факултет
на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. През 1999 г., след конкурс, е избран
за асистент по Конституционно право в ЮФ на ПУ „Паисий Хилендарски”, където работи
и сега като главен асистент в катедра „Публичноправни науки“. Провежда лекции и
упражнения по Конституционно право, Конституционно правосъдие, Конституционни
основи на публичната администрация, Конституционни основи на международните
отношения и други. Води и курсове по Основи на правото и Правно регулиране на
бизнеса в Европейския колеж по икономика и управление – Пловдив.
Защитава дисертационен труд в Института за държавата и правото при
Българската академия на науките и има придобита научна степен „доктор по
право“.
Христо Паунов има обществена активност, пряко свързана с професионалната му
насоченост и научно-преподавателската му дейност. Той е член на Националната Етична
комисия по трансплантация към Министерския съвет на Република България и член на
Националния съвет на Българския Червен кръст. Бил е председател на Българския
Младежки Червен кръст (2000 – 2002 г.).
Христо Паунов има публикации в български правни списания и сборници, както и
в периодичния печат.
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