
 

 

 

ШЕСТА МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ: 

"ПУБЛИЧНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИ ГЛОБАЛНА КРИЗА: 

МЕЖДУ ЛИБЕРАЛИЗМА И ЕТАТИЗМА“ 

ПРОГРАМА 
 

27 октомври 2022 
 

НОВА КОНФЕРЕНТНА ЗАЛА, РЕКТОРАТ, СУ 
 

Първа част 9:00 – 11:30 (EET -- UTC+2h)   

 
9:00 – 9:30 Ч.  РЕГИСТРАЦИЯ И КАФЕ 
  Студенти ІІІ курс ПА, СУ 
 
9:30 – 9:50 ч.  ОТКРИВАНЕ  

Откриване на конференцията от доц. д-р Албена Танева, 
Ръководител на катедра Публична администрация 

 Приветствия 
 
9:50 – 10:10 ч. ПЛЕНАРЕН ДОКЛАД ПРОФ. МАРТИН ПОТУЧЕК, КАРЛОВ УНИВЕРСИТЕТ, ПРАГА 
10:10 – 10:20  Дискусия (Q & A) 
  Модератор и дискутант: проф. дпн Тодор Танев и д-р Деница Хинкова 

 
10:20  – 10:30 ч.  доц. д-р Красен Станчев, катедра „Публична администрация“, СУ:  

ОБЗОРНО ВЪРХУ ПЕТАТА МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ: Темите, участниците, 
представяне на сборник и електронно списание “Публични политики.bg” 

 
ПАНЕЛ: „ПУБЛИЧНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ В ДИГИТАЛНА СРЕДА“ 
Модератор: проф. дпн Милена Стефанова 
 

• prof. Dr. J. Dvorak and V. Burkseine, Klaipeda University 
E-Communication of ENGO’s for Measurable Improvements for Sustainability 

• доц. д-р Ангелина Марковска, Катедра Политология, ВТУ 
Предизвикателства пред публичната администрация в условия на дигитална турболенция- между 
дигитална демокрация и дигитален авторитаризъм 

• доц. д-р Мария Иванова, НБУ 
Иновативни публични взаимоотношения (публични институции и бизнес) – необходимо условие за 
качествени публични услуги или невъзможна кауза в условията на глобална криза 

• гл. ас. д-р Деница Хинкова, ПА, СУ 
Стратегически компас и устойчиви общества отвъд кризи: към възможното обновление на ЕС 

• гл. ас. д-р Любимка Андреева, ПА, СУ 
Дигитализацията в управлението на човешките ресурси: проблемът за дигиталната компетентност като 
фактор за устойчивост 

• Дискусия 

Кафе пауза 11:15 -11:30 

 

 



Втора част 11:30 – 13:00 (EET -- UTC+2h) 

 
ПАНЕЛ  ПОЛИТИКА И ПОЛИТИКИ, СТРАТЕГИИ, СИГУРНОСТ 
Модератор: гл. ас. д-р Симеон Петров 
 

• проф. д-р Александър Маринов, ПА, СУ 
Стратегическа перспектива и национален интерес в условията на глобална криза 

• проф. д-р Венелин Георгиев, НБУ 
За продуктивния и контра продуктивния баланс, публичната администрация и сигурността 

• проф. дпн Тодор Танев, ПА, СУ 
Стратегически шум и стратегическа реалност: ерозионни ефекти на алтернативното стратегиране 

• доц. д-р Добрев Добрев, Икономически университет - Варна 
Стратегии или оперативни решения (ад хок) в управлението на публичната среда 

• проф. дпн Татяна Томова, ПА, СУ  
Новият публичен говърнанс  като микс от етатизъм и либерализъм 

• доц. Елена Калфова-Войнова, ПА, СУ 
Публичната администрация като генератор на решения – как да го постигнем? Предизвикателства пред 
развитието и оценката на административния капацитет. 

• д-р Йоанис Яковидис, ИПА - Гърция и СУ 
Либерализмът и етатизмът, две обърквани концепции на публичната администрация в Гърция 

• Ваня Илиева, докторант СУ 
Консултативните съвети като инструменти за координация на хоризонтални политики – примерът на 
демографската политика в България 

• Бисер Божков, докторант СУ 
Съвременни аспекти в етатизма като доктрина и форма на социално и икономическо устройство. 

• Дискусия 
 

ОБЯД 13:00 -14:00 

 

Трета част  14:00– 15:15  (EET -- UTC+2h) 
 
ПАНЕЛ: ПУБЛИЧНО УПРАВЛЕНИЕ И ПУБЛИЧНИ ФИНАНСИ 
Модератор: доц. д-р Елена Калфова 

• проф. д-р Румен Брусарски, УНСС 
Програмно бюджетиране за по-ефективно, ефикасно и прозрачно управление на народната пара 

• доц. дпн Калоян Симеонов, Европеистика, СУ 
Българската администрация и подготовката за еврозоната 

• доц. д-р Младен Младенов, ВУСИ 
Отговорност и ефективност versus субординация и отчетност 

• гл. ас. д-р Милена Караджова, НБУ 
Публично управление, публичен интерес, публична собственост: Приватизация или национализация 

• доц. д-р Красен Станчев, ПА, СУ 
Приватизация на ВИК  

• д-р Десислава Калчева, СУ 
Публичните финанси по време на криза – възможности за финансиране на нарастващите държавни разходи 

• гл. ас. д-р Мария Коцева-Тикова, ПА, СУ  
Зелената сделка на България 

• Снежина Календжиева-Великова, докторант, СУ,  
Стратегически ли се управлява съдебната система по време на действието на Актуализираната стратегия 
от 2015-2022? 

• Кристина Василева, докторант СУ,  
Иновативните обществени поръчки –  потенциал за максимизиране на резултатите от политиките 

• Дискусия 
 

Кафе пауза 15:15 - 15:30 

 

 

 



Четвърта част   15:30 – 16:45 (EET -- UTC+2h) 

 
ПАНЕЛ: РЕГИОНИ, МЕСТНА ВЛАСТ и КОНКРЕТНИ ПОЛИТИКИ В УСЛОВИЯ НА КРИЗА 
Модератор: доц. д-р Красен Станчев 
 

• проф. дпн Милена Стефанова, ПА, СУ 
Перспективите за развитие на общините и регионите – сравнителен анализ на предизборните програми на 
партиите и коалициите в 48-мо Народно събрание  

• гл. ас. д-р Ваня Кашукеева-Нушева, катедра „Политология“, СУ 
Тенденции към етатизъм в предизборните програми на партиите, участващи в парламентарните избори на 
2 октомври 2022 година  

• проф. д-р Валентин Василев, ВУСИ, докт. Моника Ичева, докт. Димитър Огнянски, ЮЗУ 
Неофит Рилски 

Ролята на социалната отговорност в мениджмънта на кризи – от организационен редизайн към устойчиви 
практики 

• доц. д-р Албена Танева, ПА, СУ 
Дефицити на публично лидерство в условията на политическа криза 

• проф. д-р Дарина Русчева, доц. д-р Саша Грозданова, ас. д-р Ани Димитрова, ИИ на БАН,  
Продоволствени ресурси, иновации и хранителна сигурност   

• гл. ас. д-р Петя Брънзова, ИИ към БАН 
Общата селскостопанска политика на Европейския съюз след 2020г.- новости и очаквания за фермерите 

• д-р Искра Милева, СУ 
Заинтересованите страни и стратегическото управление на висшето образование 

• Весела Политова, докторант СУ,  
Публичното управление в сферата на предучилищното и училищното образование в България в условията 
на глобална криза 

• Цветан Василев, докторант СУ,  
Предизвикателства пред публичната администрация по време на глобална криза с COVID-19 

• Дискусия 
 

Кафе пауза 16:45 – 17:00 

 
Пета част   17:00 – 19:0 (EET -- UTC+2h)  

 
КРЪГЛА МАСА: ПУБЛИЧНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ КАТО ФАКТОР НА СТАБИЛНОСТ ИЛИ 
ДЕСТАБИЛИЗАЦИЯ 
Модератор: доц. д-р Албена Танева  

Дискусионни теми:  
1. Политики на държавата спрямо квалификацията „Публична администрация 
2. ПА в полза на ръководителите в различни сфери на публичното управление: централна 

администрация, местна администрация, управление в конкретни сфери 
 
Участници: Представители на катедри, политици, ръководители и представители на институции 
от държавната администрация, представители на НПО, участници в конференцията, докторанти 
и студенти 
 

КОКТЕЙЛ  в ресторант „АЛМА МАТЕР“ И ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА ТЕМИТЕ 19:00 – 21:00 ч. 
 

 

Информация за панелите и кръглата маса: 

Публикация: Всички участници са поканени да допринесат с материалите си за сборник от 
конференцията, като могат да изпратят статия и отзив по изложението в дискусиите,  изследване 
или научен доклад, по темата на форума. Краен срок: 31 януари 2023 г. 
Одобрените материали от конференцията ще бъдат отпечатани в сборник, издаден от Университетското 
издателство „Св. Климент Охридски“. 
Някои избрани текстове ще бъдат публикувани в електронното списание „Публични политики.bg“. 


