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БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО ПОЛИТИЧЕСКИ НАУКИ 

 

ДЕПАРТАМЕНТ „ПОЛИТИЧЕСКИ НАУКИ“  

НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ 

 

 

Годишна национална конференция  

„ПАРЛАМЕНТАРНО УПРАВЛЕНИЕ И КРИЗИ“ 

Конференцията е посветена на 30 годишнината от създаването на департамент 

„Политически науки“ на Нов български университет 

4 юни 2022 г. 

Нов български университет, зала 310, корпус 1 

 
Zoom: https://nbu-bg.zoom.us/j/81121388278 

 
 

9.45 – 10.00 ч.  - Регистрация  

 

10.00 – 10.30 ч. – Откриване на конференцията, приветствия 

 

 

10. 30 – 12.15 ч. 

Първа сесия „Кризи, демокрация, парламентаризъм“ – модератор доц. д-р Добрин 

Канев, БАПН 

Проф. Антоний Тодоров, д.п.н, НБУ - Глобалният капитализъм и рисковете пред 

либералната демокрация 

проф. д-р Румяна Коларова, Софийски университет „Св. Кл. Охридски“ - Изборите 2021 

година и качеството на демокрацията в България  

Проф. Георги Л. Манолов, д.п.н, Висше училище по сигурност и икономика, Пловдив - 

Парламентаризъм, привилегии и кризи 

Доц. д-р Светослав Малинов, СУ - Parliamentarism as Liberal Anachronism? Rereading 

Carl Schmitt 

Гл. ас. д-р Деница Хинкова, СУ - Устояване на демокрацията в кризи: позитивен обрат 

срещу поляризацията в Източна Европа 

Дискусия 
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13.00 – 14.30 

Втора сесия „Кризи и парламентаризъм: ефекти и дефекти на политическото 

представителство“ – модератор доц. д-р Евелина Стайкова, НБУ 

Доц. д-р Албена Танева, СУ - По въпроса за политическото лидерство и политическото 

представителство 

Гл. ас. д-р Любомир Стефанов, НБУ – Примитивизиране на политиката – ние срещу тях 

Гл. ас. д-р Страхил Делийски, СУ - Политическото представителство в условията на 

„органична криза“ 

ас. д-р Катина Йонева, БАН - Ролята на Зелената партия в шведския парламентарен 

модел 

гл. ас. д-р Андрей Велчев, ПУ - Младите политици и позиционирането им в социалните 

медии 

Дискусия 

 

14.30 – 15.00 Кафе пауза 

 

15.00 – 16.30  

Трета сесия „Парламентаризмът в криза?“ – модератор доц. д-р Антоний Гълъбов, 

НБУ 

Доц. д-р Симеон Асенов, УНСС - Конституция и политически процес в условията на 

кризи: проблеми и предизвикателства 

Гл. ас. д-р Катя Христова-Вълчева, НБУ – Де-парламентаризация на законодателния 

процес: между кризата на легитимността и кризата на ефективността 

Гл. ас. д-р Гергана Радойкова, СУ – Парламентаризация и политизация на политиките 

на Европейския съюз 

доц. д-р Мария Бакалова, УНСС - Между „вътре“ и „навън“ във външната политика: 

измерения на „международно вътрешното“ 

Антони Герасимов (докторант) ПУ - Българските кризи в енергетиката: доколко 

ефективни са решенията на българските законодатели за туширане на бъдещи кризи? 

Дискусия 

 

16.30 – 17.30 

Заключителна сесия „Политика, политология и пропаганда“ – модератор гл. ас. д-

р Ваня Кашукеева - Нушева, СУ 

Гл. ас- д-р Георги Проданов, НБУ - "Странната война: граждани - медии - политолози" 

"Пропаганда: новите манипулатори" – дискутант проф. Антоний Тодоров, д.п.н, НБУ 

 

17.30 – 18.00 

Закриване на конференцията 


