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ЧАС  

 

 
ДЕЙНОСТ/РЪКОВОДИТЕЛ 

 
МЯСТО  

 
09.00 - 0925 

 
Регистрация на участниците 

 

 
Учебен корпус, втори етаж на южно 
крило, фоайе пред зала „Дрангов“ 

 
09.30 – 09.35 

 
Откриване на научната сесия 

 

 
зала „Дрангов“ 

декан на факултет „Командно-щабен“ 
 

09.35 – 10.30 
 
 

ДОКЛАДИ В ПЛЕНАРНА ЗАЛА  
 

 
 

ЗАЛА „ДРАНГОВ“ 
 

09.35 – 09.50 Полк. професор д-р Камен Калчев  
„140 години от създаване на свързочни войски“ 

 

09.50 – 09.55 ДИСКУСИЯ  
09.55 – 10.10 доцент, доктор Радослав Бонев 

„Опит за геополитически анализ на“активните единици“ в теорията на 
международната сигурност“ 

 

10.10 – 10.15 ДИСКУСИЯ  
10.15 – 10.25 Полк. доц. д-р Зарко Здравков  

„Анализ на плановете за модернизация, изграждане и развитие на 
отбраната и въоръжените сили 2003-2019“ 

 

10.25 – 10.30 ДИСКУСИЯ  
 

10.30 – 13.00 
 

РАБОТА ПО НАУЧНИ СЕКЦИИ 
 

 

 Научна секция „Сухопътни войски“ 
 

Преподавателски корпус, първи етаж, 
зала 100 

 Научна секция „Военно-въздушни сили“ 
 

Преподавателски корпус, трети етаж на 
северно крило, зала 326 



 „Военноморски сили“ 
 

Учебен корпус, трети  етаж на южно 
крило, зала 305 

 Научна секция „Сигурност“  
 

Учебен корпус, трети  етаж на южно 
крило зала „Дрангов“ 

 Научна секция „Логистика“ 
 

Учебен корпус, първи етаж на северно 
крило, зала 126 

 Научна секция „Комуникационно-информационни системи“ 
 

Учебен корпус, втори етаж на южно 
крило, зала 205 А 

 
13.00 – 14.00 

 

 
ОБЕДНА ПОЧИВКА 

 
СТОЛ НА ВОЕННА 

АКАДЕМИЯ/БЮФЕТ 
 

14.00 – 16.30 
 

РАБОТА ПО НАУЧНИ СЕКЦИИ 
 

 

 Научна секция „Сухопътни войски“ 
 

Преподавателски корпус, първи етаж, 
зала 100 

 Научна секция „Военно-въздушни сили“ 
 

Преподавателски корпус, трети етаж на 
северно крило, зала 326 

 Научна секция „Военноморски сили“ 
 

Учебен корпус, трети  етаж на южно 
крило, зала 305 

 Научна секция „Сигурност“  
 

Учебен корпус, втори  етаж на южно 
крило зала „Дрангов“ 

 Научна секция „Логистика“ 
 

Учебен корпус, първи етаж на северно 
крило, зала 126 

 Научна секция „Комуникационно-информационни системи“ 
 

Учебен корпус, втори етаж на южно 
крило, зала 205 А 

 
16.30 – 17.00 

 
ПЛЕНАРНА ЗАЛА – ЗАКРИВАНЕ И ОБЯВЯВАНЕ НА НАГРАДИ 

декан на факултет „Командно-щабен“ 
 

 
ЗАЛА „ДРАНГОВ“ 

 


