
 

 
 
 
 

П Р О Г Р А М А 

на 

Петата докторантска конференция на НБУ (2021 г.) 

 

 

19 юни 2021 г. (събота) 

 

16.00 - откриване 

16.10 - 18.30 - Кръгла маса „Неопределеност, несигурност, риск. Политики по 

управление на риска в съвременната среда“ 

Модератор: проф. д-р Димитър Вацов 

Участници: проф. Стефан Попов, д.ф.н., доц. д-р Васил Гарнизов, д-р Рада Смедовска-

Тонева и д-р Албена Стамболова 

 

20 юни 2021 г. (неделя) 

 

Първа сесия „Демокрация, правен ред и сигурност“ 

 

Модератор: доц. д-р Христо Гьошев 

14.30 - 15.00 - Христо Панчугов – „Партиите като организации. Харизматичното 

лидерство в партийната система на България след 1989“ 

15.00 - 15.30 - Десислава Стефанова Джарова – „Законът за медиацията и 

гражданският процес – въпроси, на които трябва да се отговори“ 

15.30 – 16.00 - Илиана Миткова Боюклиева – „Основните права на лицата с 

увреждания – конституционно отражение“ 

 

16.00 - 16.30 – почивка 

 

Втора сесия „Демокрация, правен ред и сигурност“ 

 

Модератор: проф. Антоний Тодоров, д.н. 



 

16.30 – 17.00 - Цветомир Емилов Алексов – „Защо ни е необходима 

киберсигурност?“ 

17.00 – 17:30 - Ивелина Маркова Дахлянова – „Определяне на обезщетение за 

нарушени авторски права“ 

17.30 – 18.00 - Мирослав Христов Кенанов – „Правни аспекти на началното обучение 

за използване на огнестрелно оръжие от служителите на МВР“ 

 

 

 

21 юни 2021 г. (понеделник) 

14.30 – 16.30 - кръгла маса „Извънредното положение“  

Модератор: проф. д-р Христо Тодоров 

Участници: проф. Стефан Попов, д.ф.н., доц. д-р Васил Гарнизов и проф. д-р Димитър 

Вацов  

 

16.30 – 17.00 - почивка 

 

Трета сесия „Пандемия и извънредност“ 

 

Модератор: проф. Петя Александрова, д.н. 

16.30 – 17.00 - Валентин Бойков Вълканов – „Постистина и пандемия: 

конспиративните теории в областта на здравеопазването“ 

17.00 – 17.30 - Весела Данчева – Богданова и Иван Богданов – „Анимация в 

карантина“ (виж на https://vimeo.com/471700381/aaabb1860a) 

17.30  – 18.00 - Явор Гърдев Стефанов - „Сценично интерпретиране на проблема за 

извънредното положение и драматургическо тълкуване на член 100, алинея 5 от 

Конституцията на Република България в политическия спектакъл на Явор Гърдев 

„Опашката“ по едноименния роман на Захари Карабашлиев в Плевенския театър.“ 

(виж на https://fb.watch/5R9JtvWEu2/) 

 

 

22 юни 2021 г. (вторник) 

 

Четвърта сесия „История и туризъм“ 

Модератор: гл. ас. д-р Сергей Стефанов 

14.30 – 15.00 - Елена Николаева Ендарова -  „Политически и икономически контакти 

на Добруджанското деспотство от втората половина на XIV век, по археологически 

данни“. Представяне на някои редки и забележителни артефакти от НАР Калиакра.  

15.00 – 15.30 - Рангел Георгиев Младенов – „Османското нашествие на Балканския 

полуостров и падането на Втората българска държава под османска власт“ 

https://vimeo.com/471700381/aaabb1860a
https://fb.watch/5R9JtvWEu2/


 

15.30 – 16.00 - Камелия Евгениева Карадочева - „Експоненциалните технологии като 

път към повишаване на конкурентоспособността на туристическия продукт“ 

 

16.00 - 16.30 - почивка 

Пета сесия „Изкуство и технологии“ 

 

 

Модератор: проф. Ирина Генова, д.н. 

16.30 – 17.00 - Мария Михайловна Арушанова – „Система макомата, как ладовая 

основа вокальных и инструментальных циклов. Вопросы общности и различия 

системы макомата народов участников Великого Шелкового пути“. 

17.00 – 17.30 - Десислава Иванова Георгиева (от НАТФИЗ) – „Звукът в 

телевизионните сериали“ 

17.30 – 18.00 - Теодор Тодоров Попов – „Електронният звуков дизайн като обект на 

творческа дейност“ 

18.00 -18.15 - закриване 

 

 

 

23 юни 2021 г. (сряда) 

Отпътуване 

 

 

 

 

 


