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СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ 

 

ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ 
 

ДОКТОРАНТСКИ ЧЕТЕНИЯ ‘2022 
 

Провеждане на датите 26, 27, 28 и 29 септември 2022г.  

 

26 септември 2021, конферентна зала, Ректорат 

  

 

 

09.00–09.30 – Откриване на „Докторантски четения ‘2022“  

 

Модератор: д-р Галина Кабаджова 

 

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ „ПСИХОЛОГИЯ“ 

 

09.30 – 10.00 – Нагласи към храненето, орторексия и личностни характеристики (докторант 

Михаела Ангелова Белорешка- докторска програма Психология на здравето, научен 

ръководител проф. дпсн Соня Карабельова) 

10.00 – 10.30 – Съвременни представи за външен вид и самочувствие при деца училищна 

възраст (докторант Румяна Орлинова Стойнева, докторска програма Обща психология, 

научен ръководител проф. д-р Емилия Алексиева) 

10.30 – 11.00 - Детска емоционална интелигентност - сравнителен анализ на теоретични 

конструкти и методи за изследване (докторант Гергана Здравкова Бухова, докторска 

програма Обща психология, научен ръководител проф. д-р Емилия Алексиева) 

11.00 – 11.30 – Апробация на Big Five Inventory-2 сред юноши в България: начални данни за 

факторна структура, надеждност и валидност (докторант Бояна Димитрова Йорданова, , 

докторска програма Психология на развитието в детска и юношеска възраст“, научен 

ръководител проф. дпсн Пламен Калчев ) 

11.30 – 12.00 - Елементи на структуриране на социалната общност: доминиране-власт- 

йерархия; отдалечаване от инцеста; право на унаследяване (докторант Александър Добрев 

Петров, докторска програма Социална психология, научен ръководител проф. дпсн Людмил 

Георгиев) 

 

 

12.00–13.00 – Обедна пауза 

 

Модератор: ас. д-р Георги Кирилов 

 

13.00 – 13.30 – Личностно функциониране при стрес – теоретични взаимовръзки между 

невропсихологичните и психоаналитичните изследвания (докторант Емилиян Крумов 

Иванова, докторска програма по Психология на здравето, научен ръководител проф. дпсн Соня 

Карабельова) 

13.30 – 14.00 – Промени в нагласите за света и себе си при екзистенциални кризи (докторант 

Бойко Василев Панчев, докторска програма Културна и диференциална психология, научен 

ръководител проф. дпсн Ирина Зиновиева) 

14.00 – 14.30 – Самотрансцендентност/ духовност / религиозност и тяхното значение за 

психологическото благополучие и здраве (докторант Мая Михайлова Янева, докторска 

програма Културна и диференциална психология, научен ръководител проф. дпсн Ирина 

Зиновиева) 
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14.30 – 15.00 – Compassion in light of self-awareness and authenticity (докторант Мария Петрова 

Василева, докторска програма Културна и диференциална психология, научен ръководител 

проф. дпсн Ирина Зиновиева)  

15.00 – 15.30 –  Communication from a bio-socio-cultural perspective /Oбщуването от био-социо-

културна перспектива (докторант Станимира Цветкова Трифонова, докторска програма 

Културна и диференциална психология, научен ръководител проф. д-р Енчо Герганов) 

15.30 – 16.00 – Социални неравенства – етологични предпоставки и историческо развитие в 

човешките общества. (докторант Светослав Калоянов Христов, докторска програма Обща 

психология, научен ръководител доц. д-р Даниел Петров) 

16.00 – 16.30 – Дискусия 

 

 

 

 

27 септември 2022 г., Конферентна зала, Ректорат 

  

 

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ „ФИЛОСОФИЯ“ 

 

Модератор – ас. д-р Боряна Узунова 

 

09.30 – 10.00 – Метафизика на едноличните светове (докторант Вероника Георгиева Вълкова, 

докторска програма Философия, научен ръководител доц. д-р Иван Колев) 

10.00 – 10.30 – Проблемът „съзнание – език“ през концепцията на когнитивната лингвистика 

(Доротея Пламенова Николова, докторска програма Философия, научен ръководител проф. 

дфн Анета Карагеоргиева) 

10.30 – 11.00 – Познаване в среда на епистемна несигурност. Надеждността на менталните 

модели. (докторант Пламен Николаев Чергаров, докторска програма Философия, научен 

ръководител проф. дфн Анета Карагеоргиева) 

11.00 – 11.30 – Философски проблеми при тълкуване на правната норма (докторант Ивана 

Георгиева Мурджева, докторска програма Философия, научен доц. д-р Цветина Рачева) 

11.30 – 12.00 – Този, който смята света за разумен, също се смята за разумен от страна на света.“ 

Ролята на доверието в четенето на Георг Хегел от Робърт Брандъм (докторант Владимир 

Петров Пачеманов, докторска програма История на философията, научен ръководител доц. 

д-р Васил Видински) 

12.00 – 12.30 - Обективното понятие: идеални определения и социални проявления (докторант 

Никола Мирославов Гинев, докторска програма Философия, научен доц. д-р Цветина Рачева) 

12.30 – 13.00 – Аспекти на Лиминалното Състояние: Изследване на Прага (докторант Симеон 

Николаев Василев, докторска програма История на философията, научен ръководител проф. 

д-р Хараламби Паницидис) 

13,00 – 13,30 ч. – Дискусия 

 

 

 

ТЕМАТИЧНА ОБЛАСТ "НОВАТА (НЕ)НОРМАЛНОСТ" 

 

Модератор – доц. д-р Милен Любенов 

 

13.30 – 14.00 – Философията на класическата йога и новата (не)нормалност (докторант Румяна 

Георгиева Толева, докторска програма История на философията, научен ръководител проф. 

д-р Иван Камбуров) 

14.00 – 14.30 – Репродуктивна автономия в извънредно положение. Чувствителни във времето, 

но не спешни медицински състояния. (докторант Констанс Ивова Хесапчиева, докторска 

програма Биоетика, научен ръководител доц. д-р Валентина Кънева) 
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14.30 – 15.00 – Новото нормално - ковид и десния популизъм на Максим Барние в Канада 

(докторант Александър Иванов Драганов, докторска програма Политология, научен 

ръководител доц. д-р Даниел Смилов) 

15.00 – 15.30 – „Новата (не)нормалност в антиевропейските позиции на радикално десните 

партии в България и Германия в периода 2020-2022 г.“ (докторант Адриана Антонова Тонева, 

докторска програма Европеистика, научен ръководител проф. д-р Румяна Коларова) 

15.30 – 16.00 – Новата (не)нормалност – ефекти на пандемията от Ковид-19 върху младежкото 

политическо участие в България (докторант Яница Ярославова Петкова, докторска програма 

Политология, научен ръководител доц. д-р Боришс Попиванов) 

16.00 – 16.30 – Дигиталните технологии като създатели на новата (не)нормалност по време на 

пандемия: случая на електронните дневници (докторант Рая Стоянова Михайлова, докторска 

програма Социология, научен ръководител проф. дсн Пепка Бояджиева) 

16.30 – 17.00 – Електронно управление на обществените поръчки в условията на новата 

нормалност (докторант Кремена Лазарова Николова, докторска програма „Публична 

администрация“, научен ръководител проф. дпн Милена Стефанова) 

17.00 – 17.30 - Въвеждане на е-система за управление на човешките ресурси в Националната 

агенция за приходите по време на COVID-19 криза (докторант Цветан Василев, докторска 

програма „Публична администрация“, научен ръководител доц. д-р Елица Лозанова – Белчева) 

17.30 – 18.00 – Дискусия 

 

 

 

28 септември 2022, Конферентна зала, Ректорат 

 

 

 

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ „ПОЛИТИЧЕСКИ НАУКИ“ / ДОКТОРСКА 

ПРОГРАМА „ПОЛИТОЛОГИЯ“ 

 

Модератор – гл.ас. д-р Ваня Нушева 

 

09.30 - 10.00 – Отношение на ранния български социализъм към Руската империя, 1891-1914 

(докторант Кристиян Красимиров Стефанов, докторска програма Политология, научен 

ръководиел – проф. дпн Николай Найденов) 

10.00 - 10.30 – Теоретичен преглед на изследванията на полупрезидентските режими: дебати и 

тенденции (докторант Калоян Георгиев Велчев, докторска програма Политология, научен 

ръководител проф. д-р Румяна Коларова) 

11.00 - 11.30 –  Гласувания в парламентарните комисии в 47-то Народно събрание в контекста 

на четворна коалиция (докторант Марио Донев Русинов, докторска програма Политология, 

научен ръководител доц. д-р Милен Любенов) 

11.30 – 12.00 – Тенденции при преференциалното гласуване през 2021 г. (докторант Димитра 

Димитрова Воева, докторска програма Политология, научен ръководител доц. д-р Стойчо 

Стойчев) 

12.30 – 13.00 – Динамика в нормативно уредения съдебен контрол върху превантивните 

антитерористични мерки в България в периода 2009-2020 г. (докторант Бианка Бориславова 

Богоевска, докторска програма Политология, научен ръководител доц. д-р Даниел Смилов) 

13,00 – 13,30 – Законодателни промени и законодателни инициативи касаещи изборите за 

Европейски парламент – дебатът за наднационалната партийност (докторант Мартина 

Цветанова Маринова, докторска програма Политология, научен ръководител проф. д-р 

Румяна Коларова) 

 

13.30 – 14.00 - Дискусия 
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29 септември 2022, Зала 1, Ректорат 

 

 

 

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ „ПОЛИТИЧЕСКИ НАУКИ“ / ДОКТОРСКИ 

ПРОГРАМИ „ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ“ И „ЕВРОПЕИСТИКА“  

 

Модератор – гл.ас. Мария Коцева-Тикова 

 

09.00 – 09.30 – Криза на демокрацията и национализъм (докторант Галина Николова 

Йорданова, докторска програма Европеистика, научен ръководител проф. д-р Мария 

Стойчева) 

10.00 -10.30 – Мрежа на демографската политика в България (докторант Ваня Антонова 

Илиева, докторска програма Публична администрация, научен проф. дпн Татяна Томова) 

10.30 -11.00 – Предприемачеството като инструмент за изграждане на стабилност в Ливан 

(докторант Огнян Стефанов Янков, докторска програма Публична администрация, научен 

ръководител доц. д-р Красен Станчев) 

11.00 -11.30 – Границите на политическия хумор в България. Анализ на съдебната практика в 

контекста на стандартите за свободно изразяване в ЕС и новата европейска реалност 

(докторант Владислав Мирославов Василев, докторска програма Европеистика, научен 

ръководител проф. дпн Нели Огнянова) 

11.30 – 12.00 – Дискусия 

 

12.00 – 13.00 – Обедна пауза 

 

Модератор – проф. д-р Даниела Колева 

 

13.00 – 13.30 – Soft power: растящо влияние и постоянна превалидация на концепцията в 

съвременни условия  (докторант Виктория Николаева Лекова, докторска програма 

Културология, научен ръководител доц. д-р Валентина Георгиева) 

13.30 – 14.00 – Блокчето лего като крайъгълен камък на културата? (докторант Любослава 

Крумова Христова-Петрова, докторска програма Културология, научен ръководител проф. 

дфн Владимир Градев) 

14.00 – 14.30 – Понятия за култура в съвременното градско планиране на Европа. (докторант 

Радослава Владимирова Кънева, докторска програма Културология, научен ръководител проф. 

дн Иван Кабаков) 

14,30 – 15.00 – Образование с интернет - залезът на учебника? (докторант Теодора Антониева 

Тодорова, докторска програма Културология, научен ръководител проф. дфн Ивайло Дичев) 

15,00 – 15.30 – Дискусия 

 

15,30 – 16,00 - Закриване на Докторантски четения` 2021 

 

 

 

 

 

 


