Военна академия "Георги Стойков Раковски"
Факултет "Национална сигурност и отбрана"

17-18 май 2018 г.

Годишна научна конференция с международно участие
"Съвременни предизвикателства пред сигурността и отбраната"

НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ "Съвременни предизвикателства пред сигурността и отбраната"-2018

ПЪРВИ ДЕН - 17 май 2018 г. (четвъртък) - Аула "Раковски". Начало в 09:30 часа
Дейност/Тема на Доклад
08:30 - 09:20
ВРЕМЕ

до 09:25 ч.

РЕГИСТРАЦИЯ НА УЧАСТНИЦИТЕ
ЗАЕМАНЕ НА МЕСТАТА В АУЛА "РАКОВСКИ"

09:30 - 09:45

Откриване, встъпителни слова, предствяне на официалните гости/участници

09:45 - 10:00

Приветствия от ръководството на ВА "Г. С. Раковски" и поздравителни адреси

Автор (участ./отг.)

Модератор/Отг.

асист. м-р Ж. Лавчев, студ. Вяра
Петкова, докторанти

м-р В. Георгиев

гости и участници

м-р Ж. Лавчев

полк. доц. д.н. Нено Христов - декан на Факултет
"Национална сигурност и отбрана"
Зам.началник на ВА

поднасящите ги

полк. доц. д.н. Нено Христов
полк. доц. д.н.
доц. д-р Павел АНГЕЛОВ Нено Христов
ФНСО

ПЛЕНАРНА СЕСИЯ
10:00 - 10:30

Основен доклад "ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД РЕСУРСНОТО
ОСИГУРЯВАНЕ НА СПОСОБНОСТИТЕ НА ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ"

10:30 - 10:50

КАФЕ - ПАУЗА , обща снимка

Отдел Лог.-ВА; ОВОМД - фот.

ОЛОГ; Н. Гегов

10:50 - 11:00

Начало на доклади в пленарната сесия. Обявяване на Регламент за работата на
панелите. Представяне на чуждестранните автори и докладите им.

полк. доц. д.н. Нено Христов

полк. доц. д.н.
Нено Христов

д-р Г. Кръстев, Секретар на Съвета
11:00
Въоръжените сили в системата за защита на националната сигурност – роля и
по сигурността към Министерския
време 14 - 15
задачи в контекста на съвременните опасности и заплахи
съвет
мин.

полк. доц. д.н.
Нено Христов

време 14 - 15 Поуки от практиката в ресурсното осигуряване на отбраната след приемането
мин.
на Република България в НАТО

д-р Добромир Тотев, ВА

полк. доц. д.н.
Нено Христов

време 14 - 15
мин.

Социалната сигурност - обществени очаквания и реалности

проф. д.ик.н., д. н.с., д.н.с.д.
Венелин Терзиев - НВУ

полк. доц. д.н.
Нено Христов

време 14 - 15
мин.

Преговорите по споразумението за конституционното име на Република
Македония

полк. Зоран Илиев, Република
Македония; слушател-ФНСО

полк. доц. д.н.
Нено Христов

време 14 - 15
мин.

Онлайн дезинформацията - новото старо предизвикателство

доц. Мила Серафимова - ФНСО

12:15 - 12:30

Дискусия по изнесените доклади в пленарната сесия

докладчиците

12:30 - 14:00
14:00 - 16:30

полк. доц. д.н.
Нено Христов
полк. доц. д.н.
Нено Христов

По желание - обяд в стола на ВА (с индивидуално заплащане) Отдел Логистика-ВА

Прекъсване за ОБЯД
Заседания по Панелите на научната конференция

(провеждат се в Аула "Раковски", зала 113 и зала 104 на Факултета, съгласно следващите страници на Програмата)

модераторите на
панели

Военна академия "Георги Стойков Раковски"
Факултет "Национална сигурност и отбрана"
17 май 2018
14:00 ч.

17-18 май 2018 г.

Годишна научна конференция с международно участие
"Съвременни предизвикателства пред сигурността и отбраната"

ПАНЕЛ: Международна сигурност и геополитика

Зала - Аула РАКОВСКИ,
Модератор - проф. д-р Наталия Бекярова

време 14 - 15 Информацията като фактор на международната сигурност в условията на
мин.

Подп. Стоян Червеняков - СКС

проф. Н.
Бекярова

време 14 - 15
Фалшиви новини – заплаха за информационната сигурност
мин.

д-р Диана Илиева

проф. Н.
Бекярова

време 14 - 15 Санкции, ракети и хибридни заплахи: Посткримската конфорнтация между
мин.
Русия и Запада

д-р Пламен Димитров - Българско
геополитическо дружество

проф. Н.
Бекярова

информационното общество

време 14 - 15
мин.

Дискусия по изнесените доклади

докладчиците

проф. Н.
Бекярова

15:00 - 15:20

КАФЕ - ПАУЗА

Отдел Логистика-ВА

м-р Ж. Лавчев

време 10 - 12
Конфликтът в Донбас – възможният пореден „замразен“ конфликт
мин.

Атанаска Попова, докторант в
катедра НМС-ФНСО

време 10 - 12
Меката сила във външната политика на Русия
мин.

Вяра Петкова, студентка спец.
НСО, НМС-ФНСО

време 10 - 12 Развитието на обстановката в Украйна и Сирия като генератор на
мин.
несигурност за Република България

д-р Мартин Петков, МО

време 10 - 12 Съвременна представа за регионалната сигурност в политикогеографската и д-р Радослав БОНЕВ, гл. ас. кат.
мин.
НМС-ФНСО
геополитическата школа на Франция
време 12 - 15
докладчиците
Дискусия по изнесените доклади
мин.

проф. Н.
Бекярова
проф. Н.
Бекярова
проф. Н.
Бекярова
проф. Н.
Бекярова
проф. Н.
Бекярова

Зала - 113 на ФНСО,
Модератор - полк. доц. д-р Георги Димов

17 май 2018
14:00 ч.

ПАНЕЛ: Политически и концептуални предизвикателства пред
Стратегическия преглед на отбраната и сигурността

време 10 - 12
мин.

Създаване на система от метрики за сигурност

професор д-р Венелин Георгиев,
НБУ-София

полк. доц. д-р
Георги Димов

време 10 - 12
мин.

Развитие на въоръжените сили на Република България в контекста на
общата европейска отбрана - възможности и перспективи

д-р Захарин Стр. Марков, София

полк. доц. д-р
Георги Димов

Военна академия "Георги Стойков Раковски"
Факултет "Национална сигурност и отбрана"
време 10 - 12
мин.

17-18 май 2018 г.

Годишна научна конференция с международно участие
"Съвременни предизвикателства пред сигурността и отбраната"

Място и роля на военните юрисконсулти в административно-правната
система на отбраната на страната

време 10 - 12 Опасности и рискове от кибертероризъм в търговските дружества на
мин.
министерство на отбраната

майор Петър А. Стоилов, докт. в
кат. МСО-ФНСО

Венцислав Вутов, докт. в кат. СОП- полк. доц. д-р
ФНСО
Георги Димов

време 12 - 15
мин.

Дискусия по изнесените доклади

докладчиците

15:00 - 15:20

КАФЕ - ПАУЗА

Отдел Логистика-ВА

Прегледът на отбраната и въоръжените сили - необходимост за бъдещото им
развитие
Организация и управление на системата за морски суверенитет на Република
България
Възможни направления за усъвършенстване работата на областните
администрации в Република България
време 10 - 12 Състояние на организацията и управлението на общините в Република
мин.
България
време 10 - 12
мин.
време 10 - 12
мин.
време 10 - 12
мин.

време 12 - 15
мин.
17 май 2018
14:00 ч.
време 10 - 12
мин.
време 10 - 12
мин.
време 10 - 12
мин.
време 10 - 12
мин.
време 12 - 15
мин.
15:00 - 15:20

Дискусия по изнесените доклади

ПАНЕЛ: Нови оперативни концепции за използване на въоръжените
сили
Концепцията „Системeн оперативен дизайн“
Засилване на кибернетичната сигурност и отбрана на комуникационните и
информационни структури на МО и БА
Всеобхватен подход – прилагане, проблеми и поуки от прилагането му
Операциите по сигурността – предизвикателства и реалности

полк. доц. д-р
Георги Димов

полк. доц. д-р
Георги Димов
м-р Ж. Лавчев

полк. доц. д-р
Георги Димов
полк. доц. д-р
Стоян Иванов Иванов, УНИБИТ
Георги Димов
полк. доц. д-р
Юсеин Мехмед Мехмед, УНИБИТ
Георги Димов
полк. доц. д-р
Мария Константинова АрбоваДемирева, УНИБИТ
Георги Димов
полк. доц. д-р
докладчиците
Георги Димов
Зала - 104 на ФНСО,
Модератор - полк. доц. д-р Стоян Стойчев
Полк. д-р Теодора Недева, слуш. полк. доц. д-р С.
Стойчев
СРОВС-ФНСО
инж. Красимир Коев, докт. в
полк. доц. д-р С.
кат. КИС-ФКЩ
Стойчев
майор Валентин Георгиев, докт. полк. доц. д-р С.
в кат СОП-ФНСО
Стойчев
полк. доц. д-р С.
подполковник д-р Живко
Стойчев
Желев, кат. СОП-ФНСО
д-р Ганчо Душков, ИПИО

Дискусия по изнесените доклади

докладчиците

КАФЕ - ПАУЗА

Отдел Логистика-ВА

полк. доц.Стойчев

м-р Ж. Лавчев

Военна академия "Георги Стойков Раковски"
Факултет "Национална сигурност и отбрана"
време 10 - 12
мин.
време 10 - 12
мин.
време 10 - 12
мин.

17-18 май 2018 г.

Годишна научна конференция с международно участие
"Съвременни предизвикателства пред сигурността и отбраната"

Взаимодействие между органите на МВР и ВС на Република България при
провеждане на съвместни операции
Предизвикателства при предаването на скрита информация в контекста на
отбранителната сфера
Използване на силите за специални операции като медиатор в отношенията
между враждуващи страни през постконфликтния период

време 10 - 12
мин.

Използване на безпилотни летателни апарати в борбата с тероризма

време 12 - 15
мин.

Дискусия по изнесените доклади

майор Димо Гинев, докт. в
катедра ПСОП-ФНСО

полк. доц. д-р С.
Стойчев
Гл.ас. д-р инж. Веселка Стоянова, НВУ- полк. доц. д-р С.
факултет "А, ПВО и КИС"
Стойчев
майор Христо Александров Георгиев и полк. доц. д-р С.
майор Йордан Методиев Петков
Стойчев
Симеон Димитров, Стефан Билидеров, полк. доц. д-р С.
студенти СРСО-ФНСО
Стойчев
полк. доц. д-р С.
докладчиците
Стойчев

ВТОРИ ДЕН - 18 май 2018 г. (петък) ПЛЕНАРНА СЕСИЯ - втора част, начало 09:00 ч.
Начало 09:00
ч.
9:00 ч.
време 10 - 12
мин.
време 10 - 12
мин.

Аула "Раковски". Модератор: полк. доц. д.н. Нено Христов
Базова концепция за национална мощ
Eвропейски фонд за отбрана и финансови инструменти в подкрепа на
финансирането на съвместни отбранителни способности на ЕС
Новите технологии - предпоставка за нови оперативни способности

ген. м-р Груди Ангелов началник на ВА "Г.С.Раковски"

полк. доц. д.н.
Нено Христов

Бисерка Будинова, н-к на отдел в
дирекция ППБ-МО
подп. доц. д-р Калин Градев,
слушател в СРОВС- ФНСО

полк. доц. д.н.
Нено Христов
полк. доц. д.н.
Нено Христов
полк. доц. д.н.
Нено Христов

време 10 - 12
мин.

Система управление на знание в сектора Сигурност и отбрана

доцент д-р Петя Генчева,
полковник д-р Димитър Кирков,
Институт по отбрана "Проф. Цветан
Лазаров"

време 10 - 12
мин.

Cyberterrorism in Poland, Bulgaria and European Union

Kacper Zieliński, Poland, student in
“Rakovski” National Defence College

полк. доц. д.н.
Нено Христов

10:15 - 10:30

Дискусия по изнесените доклади

докладчиците

полк. доц. д.н.
Нено Христов

10:30 - 10:45
10:45 - 12:15

КАФЕ - ПАУЗА
Заседания по Панелите на научната конференция

Отдел Логистика-ВА

(провеждат се в Аула "Раковски", зала 113 и зала 104 на Факултета, съгласно следващите страници на Програмата)

м-р Ж. Лавчев
модераторите на
панели

Военна академия "Георги Стойков Раковски"
Факултет "Национална сигурност и отбрана"

17-18 май 2018 г.
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Зала - Аула РАКОВСКИ,
Модератор - доц. д-р Иван Панчев
време 10 - 12 Укрепване на отбраната в ЕС чрез ПСС: отвъд засиленото сътрудничество и гл.ас. д-р. Деница Хинкова, СУ
доц. д-р Иван
Панчев
мин.
"Кл. Охридски"
колективната отговорност
доц. д-р Иван
време 10 - 12
майор Йордан Петков, кат. СВПредизвикателствата на „Сивата зона”
Панчев
мин.
ФКЩ
доц. д-р Иван
време 10 - 12
Ерол Буюклиев, докт. ФНСО
Професия „конфликтолог“
Панчев
мин.
време 10 - 12 Българският геополитически възел - новите акценти при дефиниране ролята Веселина Стойчева, докт. в кат.
доц. д-р Иван
Панчев
мин.
НМС-ФНСО
на страната в евроатлантическите политики за сигурност
доц. д-р Иван
време 10 - 12
Мартин Петров Кирилов
Хуманитарните измерения на климатичните промени
Панчев
мин.
доц. д-р Иван
време 10 - 12
Анелия Атипова, докторант в
Афганските бежанци в геополитиката на Иран
Панчев
мин.
ИПИО
доц. д-р Иван
време 10 - 12 Социалното изключване на младите – заплаха за националната сигурност на Изабела Лазова, студентка спец.
Панчев
мин.
НСО, НМС-ФНСО
България
доц.
д-р Иван
12:00 до
Дискусия по изнесените доклади
докладчиците
Панчев
12:15ч.
Зала - 113 на ФНСО,
ПАНЕЛ: Политически и концептуални предизвикателства пред
18 май 2018
10:45 ч.
Модератор - полк. доц. д-р Георги Димов
Стратегическия преглед на отбраната и сигурността
18 май 2018
10:45 ч.

ПАНЕЛ: Международна сигурност и геополитика

време 10 - 12 Дългосрочното планиране и взаимовръзките между видовете планиране на
мин.
отбраната и ВС за изграждане на отбранителни способности

Елена Тимева, дирекция ППБМО

полк. доц. д-р
Георги Димов

време 10 - 12
мин.
време 10 - 12
мин.
време 10 - 12
мин.

доц. д-р К.Пехливанов, ПУ "П.
Хилендарски"-Пловдив
Главен експерт д-р Стаменка
Люцканова, ВВМА-МО
майор Петко Иванов Петков,
катедра ПСОП-ФНСО

полк. доц. д-р
Георги Димов
полк. доц. д-р
Георги Димов
полк. доц. д-р
Георги Димов

доц. д-р Кирил Кирилов,
м-р ас. Илиян Сотиров

полк. доц. д-р
Георги Димов

Промени в правното поле на Въоръжените сили при действия в страната
Промоция на здравето – ключов компонент на съвременната здравна
политика и нейното отражение във въоръжените сили
Място и роля на рисковете и заплахите за националната сигурност при
разработването на стратегическите документи

време 10 - 12 Ролята на военно-образователната система за изграждане на отбранителни
мин.
способности на страната

Военна академия "Георги Стойков Раковски"
Факултет "Национална сигурност и отбрана"
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време 10 - 12 Стратегическото мислене в съвременната система за сигурност и отбрана на
мин.
Република България
време 12 - 15
мин.

Дискусия по изнесените доклади

18 май 2018
10:45 ч.

ПАНЕЛИ: Нови оперативни концепции. Ресурсно осигуряване на ВС.
Корупцията - заплаха за националната сигурност.

време 10 - 12
мин.
време 10 - 12
мин.
време 10 - 12
мин.

докладчиците

полк. доц. д-р
Георги Димов
полк. доц. д-р
Георги Димов

Зала - 104 на ФНСО,
Модератор - полк. доц. д-р Г. К. Георгиев

полк. доц. д-р Г.
К. Георгиев
полк. доц. д-р Г.
Съвремените аспекти на сигурността в цифровото видеонаблюдение
К. Георгиев
полк. доц. д-р Г.
Ресурсното осигуряване - предпоставка за поддържане на изградените и
д-р Ганчо Душков, ИПИО
К. Георгиев
развитие на нови способности на въоръжените сили
Новите реалности и необходимостта от оптимизиране на финансирането на Илия Георгиев Ценов, докторант полк. доц. д-р Г.
в УНИБИТ-София
К. Георгиев
въоръжените сили
Невена Мандаджиева, МОполк. доц. д-р Г.
Корупцията – заплаха за системата за национална сигурност
дир."Отбранителна политика"
К. Георгиев

време 10 - 12 Водещата роля на командира в процеса при планиране на операции на
мин.
оперативно ниво
време 10 - 12
мин.

подп. д-р Николай Недялков,
катедра ПСОП-ФНСО

време 10 - 12
Възможности на държавните органи за противодействие на корупцията
мин.

майор Данко Фаразов, докт.в
кат. СОП-ФНСО
Емил Георгиев, докторант във
ФНСО

капитан Владимир Крумов,
слушател във ВА

време 10 - 12
мин.

Дискусия по изнесените доклади

докладчиците

12:15 ч.

Край на Панелните сесии, заемане на местата в Аула "Раковски"

модераторите на панели

12:15 - 12:30

ЗАКРИВАНЕ на Научната конференция на ФНСО в Аула "РАКОВСКИ"

полк. доц. д-р Г.
К. Георгиев
полк. доц. д-р Г.
К. Георгиев
м-р Ж. Лавчев

полк. доц. д.н. Нено Христов

