
Организационен комитет:  

Председател:   проф. д-р Христо Георгиев, 

Ръководител на департамент „Национална 

и международна сигурност” 

Научен секретар:   проф. д-р Ненко Дойков 

Членове:    доц. д-р Йордан Бакалов, Ивайло Петров,  

Дафинка Сидова, Михаел Минев 

Технически секретар:  инж. Анна Григорова 

  

 

За контакти: 
Адрес за контакти:  гр. София 1618,  ул. Монтевидео 21, НБУ, 

сграда 2, офиси 202 и 203 

Лице за контакти:   инж. Анна Григорова,  

моб. телефон 0896 510 299,  

стационарен телефон: 02/8110 272 

E-mail: ahgrigorova@nbu.bg 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на 

Централен фонд за стратегическо развитие към 

Настоятелството на НБУ. 

 
 

НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ 

NEW BULGARIAN UNIVERSITY 

 

ДЕПАРТАМЕНТ  

“НАЦИОНАЛНА И МЕЖДУНАРОДНА СИГУРНОСТ” 

 

ПРОГРАМА 
 

КРЪГЛА МАСА С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ 

 

Европа през 21 век: 
регионалната сигурност и 
необходимите реформи в 

Европейския съюз  

  

 
 

19 май 2016 година  

mailto:ahgrigorova@nbu.bg
mailto:ahgrigorova@nbu.bg
mailto:ahgrigorova@nbu.bg


ПРОГРАМА 

Кръгла маса с международно участие 

„ЕВРОПА ПРЕЗ 21 ВЕК: РЕГИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ И 

НЕОБХОДИМИТЕ РЕФОРМИ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ“ 

Място на провеждане:  Нов български университет, 

Аудитория 310 „проф. Петър 

Мутафчиев“, к.1, зали 405 и 411, к.1 

Ден и час на провеждане:  19 май 2016 г. от 9:00 ч. 

  

19.05.2016 г. (четвъртък) 

1 
Регистриране на участниците в 

международната кръгла маса 
9:00 – 10:00 

Аудитория 310, 

корпус 1 

2 

Откриване работата на 

международната кръгла маса. 

Основни доклади. 

10:00 – 11:30 
Аудитория 310, 

корпус 1 

3 Кафе пауза 11:30-12:00 ресторант Артес 

4 
Доклади и дискусии в рамките 

на тематичните направления. 
12:00-13:30 

Аудиторния 310, 

зали 405 и 411, 

корпус 1 

5 Обяд 13:30-14:00 ресторант Артес 

6 
Доклади и дискусии в рамките 

на тематичните направления 
14:00-15:30 

Аудиторния 310, 

зали 405 и 411, 

корпус 1 

7 Кафе пауза 15:30-16:00 ресторант Артес 

8 
Доклади и дискусии в рамките 

на тематичните направления 
16:00-17:30 

Аудиторния 310, 

зали 405 и 411, 

корпус 1 

9 
Заключително пленарно 

заседание 
17:30-18:00 

Аудиторния 310, 

корпус 1 

10 

Коктейл за участниците в 

международната кръгла маса 

от името на НБУ 

18:00 – 19:30 ресторант Артес 

 

ОФИЦИАЛНО ОТКРИВАНЕ НА КРЪГЛАТА МАСА. 

ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ 

Аудитория 310, корпус 1, 10:00-11:30 

 

Модератор: проф. д-р Христо ГЕОРГИЕВ 

 

1. Приветствие от  проф. д-р Пламен Бочков, ректор на НБУ  

2. Приветствие от г-жа Джема Грозданова, председател на 

Парламентарната комисия по външна политика към 43-то Народно 

събрание 

3. Приветствие от доц. д-р Оливер Андонов, Факултет за 

безбедност, кримино - логија и финансиска контрола, Скопје 

4. Пленарен доклад. Доц. д-р Светослав Малинов, депутат в 

Европейския парламент от Реформаторския блок, група на 

Европейската народна партия, „От кризи към реформи: развитието 

на ЕС до 2019“ 

5. Пленарен доклад. Г-н Огнян Златев, ръководител на 

Делегацията на Европейската комисия в България, „Миграцията като 

предизвикателство пред ЕС: институционален отговор и нужда от 

реформи“ 

6. Пленарен доклад. LTC PhD Andrzej Sobon, National Defense 

University – Warsaw, Poland, „Studies for security in the context of 

international reforms in the European Union“ 

 

 

 

 



ДОКЛАДИ КЪМ ТЕМАТИЧНО НАПРАВЛЕНИЕ 1 

„Необходимите реформи в ЕС: концептуални, институционални и 

правни аспекти“ 

Аудитория 310, корпус 1 

Модератор: проф. д-р Христо ГЕОРГИЕВ 

12.00-13.00. Научни доклади и съобщения 

1. Проф. д-р Христо Георгиев, Нов български университет, 

„Европейският съюз между федерализма, функционализма и 

„свещения егоизъм“ на нациите. Варианти на политическо бъдеще на 

организацията“ 

2. Проф. д-р Екатерина Михайлова, Нов български университет, 

„Европейска програма за сигурност 2016 г. Проблеми пред 

законодателството за подготвяне на условията за Съюз на сигурност“ 

3. Проф. д-р Вихрен Бузов, ВТУ „Св.св. Кирил и Методий“, 

„Европейският съюз и кризата на мултикултурализма“ 

4. Проф. Сергей Игнатов, д.н., Нов български университет, 

„Новите предизвикателства пред образованието в Европа“ 

5. Проф. Димитър Йончев, д.н., Нов български университет, 

„Реформите в ЕС според доклада на Националната разузнавателна 

агенция на САЩ“ 

6. Д-р Тихомир Стойчев, Нов български университет, „Крахът 

на Австро-Унгария, конфликтите и поуки за съвременна Европа“ 

 

13.00-13.30. Дискусии 

 

14.00-15.00. Научни доклади и съобщения 

7. Проф. Йордан Начев, д.и.н., Университет по 

библиотекознание и информационни технологии, „Състояние и 

тенденции в общата европейска разузнавателна политика“ 

8. Докторант Михаел Димитров, Нов български университет, 

„Динамика на сигурността в Междинна Европа (2013-2016 г.)“ 

9. Докторант Дафинка Сидова, Нов български университет, 

„Възможности за повишаване на ефективността на 

трансграничното сътрудничество в Средиземноморския регион в 

контекста на преразгледаната Европейска политика на съседство“ 

10. Александра Атанасова, Министерство на външните работи на 

Република България, студент  магистърска програма „Национална и 

международна сигурност“, НБУ, "Нови заплахи пред сигурността и 

нови мерки за сигурност: дебатът за ограничаването на 

гражданските права" 

11. Докторант Васил Мавродиев, Университет по 

библиотекознание и информационни технологии, „Насилието като 

инструмент на идеологията – предизвикателство пред националната 

сигурност на демократичните общества през 21 век“. 

 

15.00-15.30. Дискусии 

16.00-17.00. Научни доклади и съобщения 

12. Проф. д-р Тилчо Иванов, Академия на МВР, „Ефекти на 

миграцията върху икономиката на ЕС“ 

13. Доц. д-р Златогор Минчев и докторант Георги Дуков, 

Институт по информационни технологии – БАН, „Аналитичен подход 

за изследване на новите предизвикателства пред сигурността в 

дигиталното общество“ 

14. Докторант Марина Богданова, Нов български университет, 

“Съвременни предизвикателства пред здравната сигурност на 

страните от ЕС“ 

15. Д-р Милка Димитрова и Адела Бозмарова, УНСС, 

„Европейската миграционна политика във фокуса на националните 

интереси и дефицитите в законодателството и бежанското право“ 

16. Докторант Ивайло Петров, Нов български университет, 

„Миграционният поток от Близкия изток – проблеми и перспективи“ 

17. Ас. Иван Лолев, Академия на МВР, „Новите 

предизвикателства за Шенген“ 



18. Докторант Александра Вълчева, Югозападен университет 

„Неофит Рилски“, „Бежанската вълна - заплаха за сигурността на 

Европа“ 

 

17.00-17.30. Дискусии 

 

 

ДОКЛАДИ КЪМ ТЕМАТИЧНО НАПРАВЛЕНИЕ 2 

„Политиките на ЕС в сигурността и отбраната пред съвременните 

предизвикателства“ 

Зала 405, корпус 1 

Модератор: проф. Георги Бахчеванов, д.н. 

12.00-13.00. Научни доклади и съобщения 

1. Д-р Георги Кръстев, секретар на Съвета по сигурността към 

Министерски съвет, „Основни проблеми на политиката на сигурност 

в разширения европейски контекст - динамика между невоенните и 

военните аспекти в началото на 21 век“ 

2. Проф. Руси Маринов, д.н., Нов български университет, 

„Аналитични платформи и Big Data в структурата на кризисен 

мениджмънт“ 

3. Доц. д-р Тодор Коларов, Нов български университет, "Иран и 

Таджикистан - два подхода към международната правна помощ на 

пътя на афганистанските наркотици" 

4. Проф. д-р Николай Радулов, Нов български университет, 

„Корупция и промигрантски лобизъм в Европа“ 

5. Проф. Георги Бахчеванов, д.н., Нов български университет, 

„Може ли Европа да създаде единна армия като инструмент за 

отстояване на интересите си?“  

6. Ас. д-р Радослав Бонев, Военна академия „Г. С. Раковски“, 

„Основни характеристики на асиметричната война в теорията на 

военното изкуство и стратегиите за сигурност през ХХI век“ 

7. Д-р Калоян Панчелиев, Университет по библиотекознание и 

информационни технологии, „Морските операции на европейската 

агенция Frontex в отговор на новите предизвикателства пред 

сигурността в района на Източното Средиземноморие“ 

 

13.00-13.30. Дискусии 

14.00-15.00. Научни доклади и съобщения 

8. Доц. д-р Мария Николова, Нов български университет, 

„Електронна идентификация и сигурност при електронните 

комуникации“ 

9. Докторант Албена Попова, Нов български университет, 

„Система за управление на сигурността на летище -  перспективи на 

ЕС“ 

10. Доц. д-р Йордан Бакалов, Нов български университет, 

„Съвременният тероризъм - негативен фактор в европейската среда 

за сигурност“ 

11. Цветан Спасов, д.н., Нов български университет, 

„Environmental Security: A Case Study of Climate Change Impacts in 

South – East Europe“ 

12. Проф. д-р Георги Ботев, Академия на МВР, „За 

необходимостта от прилагането на по-ефективни методи и 

средства в борбата с тероризма“ 

13. Доц. д-р Венелин Георгиев, Нов български университет – 

„Стратегически аспект на киберсигурността на национално и 

регионално равнище“ 

14. Д-р Светлозар Вешков, зам.-председател на Съвета на 

директорите на „Терем“ ЕАД, „Борбата с тероризма минава през 

неговото разбиране“ 

 

15.00-15.30. Дискусии 

 



16.00-17.00. Научни доклади и съобщения 

15. Гл. ас. д-р Ирина Миндова, Военна академия „Г. С. Раковски“, 

„Споделянето на информация в контекста на ответните действия 

за борба с тероризма“ 

16. Д-р Захари Бисеров, Нов български университет, 

"Европейският съюз - днес и в бъдеще" 

17. Д-р Гергана Йорданова, Българска народна банка, 

„Генериране на финансова сигурност чрез реформиране на 

механизмите за прехвърляне на парични средства в ЕС в контекста 

на миграционните потоци“ 

18. Гл. ас. д-р Мариан Нинов, Военна академия „Г. С. Раковски”, 

„Синергетично-цивилизационни аспекти на бежанската криза в 

Европа“ 

19. Д-р Пламен Софрониев, мениджър „Сигурност“ в Ди Ейч Ел 

Експрес България ЕООД, „Съвременното управление на сигурността 

– част от интегрирано управление на бизнеса“ 

20. Д-р Ардиан Дурмиши, Университет Александер Джувани – 

Елбасан, и д-р Николай Патонов, ЮЗУ „Неофит Рилски“ – 

Благоевград, „Ефекти от местния фискален капацитет в новите 

страни членки на ЕС“ 

21. Гл. ас. д-р Светослава Ковачева, Софийски университет „Св. 

Климент Охридски“, „Интеркултурните различия и устойчивите 

процеси на комуникация като условие за постигане на сигурност и 

стабилност в европейското публично пространство“ 

 

17.00-17.30. Дискусии 

 

 

 

ДОКЛАДИ КЪМ ТЕМАТИЧНО НАПРАВЛЕНИЕ 3 

„България в ЕС – перспективи и проблеми“ 

Зала 411, корпус 1 

Модератор: проф. д-р Ненко Дойков 

12.00-13.00. Научни доклади и съобщения 

1. Проф. д-р Милена Беновска-Събкова, д.и.н., Нов български 

университет, и доц. д-р Илия Недин, ЮЗУ „Неофит Рилски“ – 

Благоевград, „Гранични територии, гранични хора: българските 

мюсюлмани и Европейският Съюз“ 

2. Докторант Станимир Кожухаров, Академия на МВР, 

„Опазване на обществения ред от „Териториална полиция“ 

3. Докторант Богдан Милчев, Общинска банка АД, „Основни 

рискове и заплахи при пътнотранспортни произшествия“ 

4. Марин Мидилев, „Несигурност и сигурност с индустрия 4.0“ 

5. Ас. Светлана Янева, Технически университет – гр. София, 

„Ергономични изисквания към индивидуалната екипировка на 

антитерориста, използвана в обекти от критичната 

инфраструктура“ 

6. Проф. д-р Никифор Стефанов, Висше училище по сигурност 

и икономика - Пловдив, „Агротероризмът – заплаха за националната 

сигурност“ 

7. Проф. д-р Ненко Дойков, Нов български университет, 

„Оперативно майсторство и сигурност“ 

8. Проф. д-р Ненко Дойков, Нов български университет, „Анализ 

на френската  система за противодействие на тероризма - мрежа за 

ранна тревога“ 

 

13.00-13.30. Дискусии 

 

 



14.00-15.00. Научни доклади и съобщения 

9. Проф. д-р Калин Гайдаров, Нов български университет, 

„Социална изключеност при извършители на насилствени 

престъпления против личността“ 

10. Д-р Ивайло Николов, Академия на МВР, „Необходимост от 

високо ниво на физическа и спортна подготовка на състава на МВР и 

значението им за националната сигурност“ 

11. Проф. Олеся Строева, д.и.н., проф. Надежда Орловский, 

д.и.н., Орловский филиал Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации, и 

проф. Христо Иванов, д.и.н., ВСУ „Черноризец Храбър”, 

„Логистика на корпоративната сигурност“ 

12. Проф. Надежда Орловский, д.и.н., доц. Иващенко 

Николаевна, д.и.н., Орловский филиал Российской академии 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации, и проф. Христо Иванов, д.и.н., ВСУ 

„Черноризец Храбър“, „Бизнес сигурността и финансовите ѝ 

параметри“ 

13. Христина Иванова, ГД „Национална полиция“, МВР, 

„Противодействието на данъчните престъпления в системата за 

обезпечаване на национална сигурност“ 

14. Докторант Ивайло Петров, Нов български университет, 

„Ефективната работа на службите за сигурност в Република 

България е в пряка зависимост от предоставените им правомощия“ 

15. Докторант Живко Димитров, Нов български университет, 

„Ислямистката радикализация в ЕС и нейните български измерения. 

Политики и мерки за превенция и противодействие“ 

16. Д-р Захари Бисеров и Александър Алексиев, Нов български 

университет, „Отговорности на България като външна граница на 

ЕС“  

 

15.00-15.30. Дискусии 

 

 

16.00-17.00. Научни доклади и съобщения 

17. Доц. д-р Илин Савов, Висше училище по сигурност и 

икономика - Пловдив, „Някои размишления спрямо правния статут и 

функционален режим на служителя от МВР на прикритие“ 

18. Доц. д-р Васил Янарлиев, Академия на МВР, „Проблеми в 

дейността на полицейските оперативно-издирвателни органи“ 

19. Д-р Елена Фичерова-Караиванова, Дирекция „Правно 

нормативна дейност“ при МВР, „Правен анализ на европейското 

право относно граничния контрол на чужденците в Република 

България“ 

20. Д-р Радослав Йорданов, хоноруван преподавател в ЮЗУ 

”Неофит Рилски” и Европейски политехнически университет – 

Перник, „Регионализация и децентрализация в България и тяхното 

влияние върху националната сигурност“ 

21. Доц. д-р Антоанета Симеонова, Институт по металознание, 

съоръжения и технологии с център по хидро- и аеродинамика „Акад. 

А. Балевски“ – БАН, „Изследване потенциалната опасност за 

населението и критичната инфраструктура при евентуална 

аварийна ситуация с изтичане на количества от опасни отпадъци, 

разположени на територията на предприятия и необходими мерки за 

предотвратяване и отстраняване на последиците от нея“ 

22. Инсп. Мартин Иванов, Академия на МВР, „Организация на 

ПБЗН - опитът на Естония“ 

23. Доц. д-р Гена Велковска, Европейски политехнически 

университет – Перник, „Устройството и безопасността на 

площадките за игра – елемент от сигурността на жизнената среда“ 

 

17.00-17.30. Дискусии 

 


