
 

София, СУ „Св. Климент Охридски“, 11-12 април 2019 г. 
Работни езици – български и английски 

11 април 2019 

9.00 – 9.30  Регистрация 

9.30 – 9.45 Официално откриване, водещ: доц. д-р Татяна Томова 

Официални гости: 

  Проф. д.ф.н. Анастас Герджиков, Ректор на СУ 
  Проф. д-р Димитър Денков, Декан на Философски факултет 
 

9.45 – 10.35 Първо заседание, водещ: доц. д.п.н. Милена Стефанова   

Основни доклади (10 минути за експозе): 5 доклада 

Проф. д-р Александър Маринов (СУ): „Правителствените програми за 
управление: „ужасното дете” на българския преход“ 
Доц. д-р Татяна Томова (СУ): „Преходът в социалната политика на България: от 
промяна към застой“ 
Доц. д-р Атанас Славов (СУ): „Европеизация на публичното управление в 
България: постижения и дефицити” 
Проф. д.ф.н. Мария Димитрова (СУ): „Формална и неформална справедливост“ 

Доц. д.п.н. Милена Стефанова (СУ): „Децентрализацията на държавното 
управление – „умрялата патица в езерото“ 

10.35 – 11.05 Дискусия. 
 

11.05 – 11.20 Кафе пауза. 
 

11.20 – 12.20 Второ заседание, водещ: гл. ас. д-р Елена Калфова 

Основни доклади (10 минути за експозе): 6 доклада 

Проф. д-р Румен Брусарски (УНСС): „Оценка на оценката на въздействието в 
Централна и Източна Европа“ 
Гл. ас. д-р Симеон Петров (СУ): “ Пазарът на труда в България – преходът 
продължава“ 
Гл. ас. д-р Тони Димов (ИДП при БАН): „Politics vs. Policies или Борбата между 
политиката и политиките в условията на Европейски съюз“ 
Гл. ас. д-р Калин Боянов (УНСС): „Съвременни организационно-правни 
проблеми на електронното правителство в България“ 
Павел Иванов (ИПА): „В световъртежа на държавното регулиране: поглед през 
призмата на регулаторната реформа“  
Гл. ас. д-р Елена Калфова (СУ): „Регионалната политика – инструмент или 
резултат от интеграцията на ЕС“  

12.20 – 12.50 Дискусия. 



 

13.00 – 14.00  Обяд : Ресторант „Алма Матер“.  
 

14.00 – 16.00 Трето заседание (на английски език) – водещ: гл. ас. д-р Деница Хинкова 

Основни доклади (10 минути за експозе): 16 доклада (4 неприсъствени) 

 prof. Jaroslav Dvorak, PhD (Klaipeda University): „City Diplomacy in young 
democracies: The case of the Baltics“ 

 Prof. Dr. Hüseyin ÖZGÜR Dr. Onur KULAC (Pamukkale University): „Overseas 
Training of Public Officials in Turkey and South Korea: A Comparative Analysis“ 

 assoc. prof. Branko Dimeski, PhD (St. Kliment Ohridski University in Bitola); 
assoc. prof. Memet Memeti, PhD (South East European University), 
assoc. prof. Mimoza Jovanovska, PhD (St. Kliment Ohridski University): 
„Some Aspects of the Application of the Administrative System and Public Services 
Regulation in North Macedonia“  
prof. Dr. Todor Tanev, Habil (SU): “A Policy model for Bulgaria’s transition from 
currency board arrangement to Eurozone membership” 
Assoc. Prof. Svetla Boneva, PhD (UNWE), Filip Petkov, PhD student (UNWE): 
“Contemporary developments of the EU public finances: Towards a fiscal union of the 
EU” 
Dr. Elvettin AKMAN;  Assoc. Prof. Dr. Cenay BABAOGLU ; Dr. Onur KULAC 
(Pamukkale University): “The Role and the Development of Turkish Think Tanks in 
Public Policy-Making Process” 
assist. prof. Denitsa Hinkova, PhD (SU): “Patterns of Security Sector Reforms in 
Central and Eastern Europe: Gap Analysis, Trajectory Dynamics and Horizon Scanning 
before 2030” 
Ilias Konstantinidis, PhD student of Department of Public Administration, SU; 
Maria Oikonomidou, PhD student of Department of Public Administration, SU; 
Komninos Skoulos, Executive Master in Business Administration, specialization in 
Human Resource Management, University of Macedonia: “The impact of 
Organizational Learning and Procedures on Citizens' Satisfaction in Greek Public 
Administration” 
Maria Oikonomidou, PhD student of Department of Public Administration, SU; 
Ilias Konstantinidis, PhD student of Department of Public Administration, SU; 
Komninos Skoulos, Executive Master in Business Administration, specialization in 
Human Resource Management, University of Macedonia: “Evaluating HRM practices 
in Public Administration: the 1st CAF implementation in Public Hospital of Serres, in 
the region of North Greece” 
Maria Oikonomidou, PhD student of Department of Public Administration, SU; 
Ilias Konstantinidis, PhD student of Department of Public Administration, SU; 
Komninos Skoulos, Executive Master in Business Administration, specialization in 
Human Resource Management, University of Macedonia: “The impact of HRM 
practices to employees' satisfaction and organizational performance in Public 
Administration: the case of the administration services of education, in the region of 
North Greece” 
Dr. Tanzer Celikturk (Pamukkale University): “Comparative Analysis of Iller Bank and 
the Local Government Banks of Developed Countries and EU Member Balkan 
countries” 
Dr. Bulent Arpat (Pamukkale University): “A public administration reform analysis: 
Public servants maternity rights” 
Lubomira Popova - PhD student in Department of European Studies, SU: “Post-
communist transition through deep societal reforms, or technocratic preparation for 
EU membership: How has the latter substituted the former in CEE?” 
Emmanouil Bempekidis- PhD student in Department of Public Administration, SU: 
“The problems of the Greek Health System due to the economic crisis” 
Ruslan Martinov - PhD student in Department of Social activities, Tracian 
University: “Policies and challenges for social entrepreneurship of EU countries” 



Aristea Brazioti - PhD student in Department of Public Administration, SU: 
“Importance of changing work conditions and motivation in public Sector reforms in 
Greece in an era of complex challenges“ 

16.00 – 16.30 Дискусия. 
 

16.30 – 16.45  Кафе пауза. 
 

16.45- 17.55 Четвърто заседание – водещ: гл. ас. д-р Мария Коцева-Тикова                                                

Основни доклади (10 минути за експозе) 7 доклада 

 Доц. д-р Огнян Боюклиев (ИИИ при БАН): „Аграрната реформа и аграрната 
политика - Видимата трансформация и границите в политиката“ 

 Доц. д-р Светлана Александрова и д-р Десислава Калчева (УНСС): „Зелените 
облигации – алтернативен източник за финансиране на нарастващите 
инвестиционни потребности на местните власти“ 
Гл. ас. д-р Петя Брънзова (ИИИ при БАН): „Общата селскостопанска политика на 
Европейския съюз след 2020г.- новости и очаквания за фермерите“ 

 Гл. ас. д-р Юлия Стефанова (ИИИ при БАН): „Посткризисно развитие на 
капиталовите пазари в Централна и Източна Европа: предизвикателства за 
България“ 
Гл. ас. д-р Милкана Мочурова (ИИИ при БАН): „Зелена икономика и управление 
на водните ресурси – възможности и предизвикателства“ 
Гл. ас. д-р  Мария Коцева-Тикова (СУ): „Съвременни източници за устойчив 
растеж при ограниченост  на ресурсите“  
Гл. ас. д-р Любимка Андреева (СУ): „Тридесет години реформи в българската 
енергетика – до къде стигнахме и накъде вървим?“  

17.55 – 18.25 Дискусия. 
 

18.30 – 20.00  Коктейл – Ресторант „Алма Матер“. 
 

12 април 2019 

9.30 – 11.00 Кръгла маса: „Участниците в управлението – А сега накъде?“ 

  Модератор: проф. д-р Александър Маринов  

Участници: Петър Стоянов, президент на Р България 1997- 2002, Иван Нейков, Николай 

Василев,  проф. Екатерина Михайлова, проф. Александър Томов, проф. Янаки 

Стоилов, Владимир Кисьов, Юлиана Николова, проф. Гарабед Минасян, Антон 

Станков, Бранимир Ботев, Атанас Мерджанов, арх. Белин Моллов. 

11.00 – 11.15  Кафе пауза. 
 

11.15 – 12.25  Пето заседание, водещ: гл. ас. д-р Симеон Петров 

Основни доклади (10 минути за експозе) 7 доклада 

Доц. д-р Теодора Калейнска (ВТУ): „Съветът на Европа в търсене на модел на 
добро местно управление“ 
Доц. д-р Албена Танева (СУ): "Компетентност и/или лоялност в светлината на 
административната реформа“  
Д-р Ваня Кашукеева – Нушева (СУ): „Случаят „КТБ“ – пример за връзката между 
политическата корупция и неефективното функциониране на независимите 
контролни институции в България“ 
Д-р Искра Милева: „Стратегическото управление на висшето образование в 
България - необходимост от нов междусекторен мрежови подход“ 
Д-р Виктор Иванов (УНСС): „Предизвикателства пред юридическите фундаменти 
на Публичната администрация в условията на дигитализираща се икономика“ 



Д-р Андрей Велчев: „Новата роля на комуникациите при политиките - обща 
логика на реформите“ 
Христо Панчугов (НБУ): „Консултативните съвети и доброто управление в 
България. Мисията (не)възможна?“ 

12.25 – 12.55 Дискусия. 
 

13.00 – 14.00  Обяд – Ресторант „Алма Матер“. 
 

14.00 – 15.20 Шесто заседание – водещ: доц. д-р Албена Танева  

Основни доклади (10 минути за експозе): 8 доклада 

Ясен Лазаров (докторант СУ): „Стратегии за интегриране на ромите в България - 
между митовете и управленските реалности“ 
Снежина Календжиева (докторант СУ): „Управленски решения във връзка със 
съдебната реформа в България“ 
Станка Делчева (докторант СУ): „Ключови промени в политиката за регионално 
развитие на национално ниво и на ниво ЕС в периода след 2014 година“ 
Красимир Игнатов (докторант СУ): „Влиянието на реформите в областта на 
публичното управление върху кооперативния сектор в България“ 
Мариела Йорданова (докторант СУ): „Подготовка на ново поколение 
администратори – какво се търси и какво предлагат университетите“ 
Кристиан Панов (докторант СУ): „Партньорство между публичната 
администрация и частните организации на областно и общинско ниво – 
предизвикателствата при въвеждането на е-управление“ 
Лилия Еленкова (докторант СУ): „Развитие на младежката политика в България 
в периода от 1996 до 2006г.“ 
Ваня Илиева (докторант СУ): „Хоризонталният подход на целеполагане – 
специфики и резултати на демографската политика в България“ 

15.20-15.35 Кафе - пауза 
 

15.35 – 17.20   Седмо заседание – водещ гл. ас д-р Любима Андреева  

Основни доклади (10 минути за експозе) 7 доклада 

Любомира Димитрова (докторант СУ): „Приложение на изкуствения интелект в 
анализа на публичното мнение – доказателства от медийната дискусия по повод 
местния референдум в град Трън“ 
Роксана Трифонова (докторант СУ): „Външнотърговска политика на България в 
условията на Европейския съюз“ 
Светлин Тачев (докторант СУ):   „Въвеждане на повече механизми за 
взаимодействието между граждани и местна власт – възможност за развитие на 
демокрацията“ 
Георги Темелков (докторант СУ):  „Статутът на политическия съветник в 
годините на прехода“ 
Галина Стоянова (докторант СУ): „Влияние на реформите в публичното 
управление по отношение превенцията на зависимостите от психоактивни 
вещества“ 
Елена Иванова (докторант СУ): „Административни регулации и последици в 
управлението на персонала във фирмата. Три случая.“  
Таня Иванчева (докторант СУ): „Реформа в средното образование в България. 
Възможности на директора за постигане на високи резултати“ 

17.20-17.30  Закриване на конференцията. 
 

 


