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Катедра „Европеистика“, Катедра „Политология“ и Катедра „Публична 

администрация към Философския факултет на Софийски университет „Св. 

Климент Охридски“  

 

и 

 

Проектният офис за България и Северна Македония на Фондация за 

свободата „Фридрих Науман“  

 

имат удоволствието да Ви поканят на докторантска конференция  

на тема 

 

ЕС в „окото на бурята“ – Обединена Европа или Европа на нациите 

 

28-29 октомври 2022 г. 

 

 

Европейският съюз бе изправен през 2022 г. пред сериозни предизвикателства, 

много от които нямат прецедент от началото на неговото създаване. Докато 

европейските държави обсъждаха и съгласуваха план за преодоляването на 

последиците от кризата, породена от COVID-19, руската инвазия в Украйна постави 

на карта не само сигурността на континента, но и световния мир. 

Европейският съюз е в ситуация, която изисква бързи и в същото време мъдри и 

адекватни решения за преодоляване на социалните, икономическите и 

психологическите последствия от серията от кризи. България, като част от 

общоевропейското обединение, също се намира в сложен етап от своето обществено 

политическо развитие. Неизбежно възникват множество въпроси – обединена ли е 

наистина Европа или се завръщаме към модела на Европа на нациите, в който всяка 

държава се бори сама за своето оцеляване? Способен ли е ЕС да защити европейските 

ценности – мира, демокрацията, правата на човека? И не на последно място – как се 

позиционира България в рамките на тази сложна конфигурация? 

За седма поредна година конференцията ще събере докторанти по политически 

науки, право, публична администрация, журналистика и други специалности от 

Софийския университет и други университети в България, които притежават 

необходимата експертиза да коментират тези сложни въпроси и да предлагат 

възможни бъдещи решения на актуалните въпроси.  

Конференцията ще протече в рамките на два дни, като ще съчетава в себе си 

представяне на докладите с активни и отворени дискусии между докторантите и 

преподавателите.  Участниците, заявили интерес, следва да присъстват в рамките на 

цялата конференция. 
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Събитието ще се проведе в локация, в непосредствена близост до София – вероятно 

гр. Банкя, като хотелът ще бъде уточнен допълнително. 

Работните езици ще бъдат български и английски. 

Докладите ще бъдат публикувани в специален сборник, като всеки доклад ще бъде 

рецензиран.  

Важно условие е докторантите, които кандидатстват, да участват и в двата дни на 

събитието. 

 

Важни дати 

Срок за изпращане на заявка за участие (приложена по-долу) – 5 октомври 2022 г. 

[удължен срок]. Срок за изпращане на доклад - 24 октомври 2022 г. 

 

Финансови въпроси:  

 

Не се изисква такса за участие в конференцията.  

Всички разходи за път, настаняване и храна ще бъдат покрити от организаторите.  

 

Брой на участниците: 

Около 15 участника – докторанти.  

 

Заявки за участие (в приложената в края на документа бланка) следва да се подаде до: 

5 октомври 2022 г. [удължен срок] на адрес: g.radoykova@phls.uni-sofia.bg 
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ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОКЛАДИТЕ  

Докладите да се подготвят за отпечатване на Word 2003 или по-висока версия. 

Максимален обем:  до 10 страници, включително таблици, фигури и използвана 

литература; междуредово разстояние – 1,5. 

Заглавие: Font: Times New Roman; Size: 14 pt; Font style: Bold; Alignment: Centered; 

Effects: Capital letters; (следва 1 празен ред). 

Име и фамилия на автора (съавторите): Font: Times New Roman; Size: 13 pt; Font 

style: Bold & Italic; Alignment: Centered. 

Висше училище/Организация/Институция: Font: Times New Roman; Size: 13 pt; 

Font style: Bold & Italic, Alignment: Centered; (следва 1 празен ред). 

Основен текст: Font: Times New Roman; Size: 12 pt; First line: 12 mm; Alignment: 

Justified; Spacing: 1,5 lines. 

Подзаглавия в основния текст: Font: Times New Roman; Size: 12 pt; Font style: Bold; 

Alignment: Centered, (пред и след тях не се оставя празен ред). 

Таблици, графики и фигури: Центрирани и номерирани отдясно с арабски 

цифри. Наименованията на таблиците, графиките и фигурите са центрирани, като 

на таблиците са над тях, а съответно на графиките и фигурите под тях.  

Цитиране: Под линия, във възходящ ред, Footnote Text – 10 pt; Number format: 1, 2, 

3, 4… 

Библиография: Следва да бъде представена по следния начин: фамилия на автора, 

първа буква от първото име, година на публикуването (в скоби), заглавие (италик), 

издателство и място на издаване, както и евентуално страница.  
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ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ 

 

Катедра „Европеистика“, Катедра „Политология“ и Катедра „Публична 

администрация“, Философски факултет към СУ „Св. Климент Охридски“ и 

Фондация за свободата „Фридрих Науман“  

 

Съвместна докторантска конференция:  

 

“ ЕС в „окото на бурята“ – Обединена Европа или Европа на нациите“ 

 

28-29 октомври 2022 г. 

 

1............................................................................................................................ ............ 

/Име, презиме и фамилия на автора/ 

 

2............................................................................................................................ ............ 

/Специалност/ 

 

 

3..................................................................................................... ................................... 

/Висше училище, организация, институция/ 

 

4............................................................................................................................ ............ 

/Адрес за кореспонденция, телефон, е-mail/ 

 

5............................................................................................................................ ............ 

/Заглавие на доклада/ 

 

 

6. Резюме (150-200 думи) 

...............................................................................................................................................................

............................................................................................................................. ..................................

................................................................................................................................ ...............................

.................................................................................................... ...........................................................

............................................................................................................................. .................................. 

 

7. Заявката за участие изпратете до 30 септември 2022 г. на адрес: g.radoykova@phls.uni-

sofia.bg 
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