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12 април 2022 г. (вторник)

ЗАЛА „ТЪРЖЕСТВЕНА“

9:00 – 9:55 Регистрация на участниците в конференцията

10:00 – 10:05 Откриване на конференцията – полковник доц. д-р Димитър  
   Ташков, заместник-началник по учебната и научната част  
   на Военна академия „Г. С. Раковски“ 

10:05 – 10:20 Поздравителни адреси от президента на Република   
   България и върховен главнокомандващ на въоръжените сили  
   Румен Радев; от министъра на отбраната на Република  
   България Драгомир Заков; чуждестранни гости и други

10:20 – 10:40  Основен доклад на генерал-майор Тодор Дочев, началник  
   на Военна академия „Г. С. Раковски“

10:40 – 11:00 Снимка на участниците в конференцията пред паметника  
   на Георги Стойков Раковски; Кафе пауза

11:00 – 12:30 ПЛЕНАРНА СЕСИЯ

   Модератор: полк. доц. д-р Димитър Ташков

11:00 – 11:25 генерал-лейтенант професор Хейдар Пириев, началник  
   на Военна академия, Азербайджан 
   „The Second Karabakh War аs а War оf New Generation“

11:25 – 11:45 Професор Кел Енгелбрект, катедра по политически науки  
   и право, Шведски университет по отбрана 
   „Rebuilding Transatlantic Security from the Ground Up:  
   A Brush-Clearing Exercise“

11:45 – 12:10 доцент д-р Марко Златев, Национален военен университет  
   „Васил Левски“ 
   „Към въпроса за „Най-старото военно висше училище  
   в България“

12:10 – 12:30 ДИСКУСИЯ

12:30 – 13:30 Обяд

АУЛА „РАКОВСКИ“
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АУЛА „РАКОВСКИ“

ТЕМАТИЧЕН КРЪГ (ПАНЕЛ)

СИГУРНОСТТА И ОБЩЕСТВЕНОТО РАЗВИТИЕ – БАЛАНС  
НА АМБИЦИИ И ВЪЗМОЖНОСТИ

   Модератори: полк. проф. д-р Георги Димов 
          полк. доц. д-р Стоян Стойчев 
          доц. д-р Илина Козарова-Арменчева 
   Технически секретар:  подполк. гл. ас.  д-р Илиан Сотиров

13:30 – 13:35 Модератор – откриване

13:35 – 13:45 проф. д-р Венелин Георгиев, Нов български университет 
   „Балансът“ като панацея за постигане на (кибер)сигурност“

13:45 – 13:55 кап. I р. Ангел Вълчев, подполк. Антон Банков, слушатели  
   в СРОВС, Военна академия „Г. С. Раковски“ 
   „Сътрудничество и конкуренция – дилема или императив  
   на международните отношения в епохата на  
   глобализация 4.0 на Европейския съюз“

13:55 – 14:05 подполк. гл. ас. д-р Илиан Сотиров, Военна академия  
   „Г. С. Раковски“ 
   „Военностратегически условия на стабилността  
   в международните отношения“

14:05 – 14:15 полк. доц. д-р Васил Станков, Военна академия  
   „Г. С. Раковски“ 
   „Конфликтът в Сирия – състояние, тенденции  
   и перспективи“
14:15 – 14:25 полк. Йонко Сидеров, полк. Ивица Сибинович, слушатели  
   в СРОВС, Военна академия „Г. С. Раковски“
   „Кюрдският въпрос – пренебрегван проблем в Близкия изток“
14:25 – 14:35 проф. д-р Клара Тонева, Богословски факултет, Софийски 
    университет „Св. Климент Охридски“
   „Идеалът за УММА като мотивиращ фактор в исляма“

14:35 – 15:00 ДИСКУСИЯ

15:00 – 15:15 Кафе пауза
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15:15 – 15:30 Даниела Димитрова, докторант, Военна академия  
   „Г. С. Раковски“
   „Обществената сигурност е балансът между 
   „мнозинството – малцинството“ и „християните –  
   мюсюлманите“ в България“

15:30-15:45 подполк. гл. ас. д-р Данко Фаразов, Военна академия  
   „Г. С. Раковски“
   „Миграционните потоци в контекста на съвременните 
    конфликти“

15:45 – 16:00 кап. I р. Христо Христов, подполк. Борис Куманов,  
   подполк. Игорчо Стоименовски, слушатели в СРОВС,  
   Военна академия „Г. С. Раковски“
   „Сътрудничество и конкуренция – дилема или императив за 
   Република България в международните отношения  
   в епохата на глобализация 4.0“

16:00 – 16:15 ас. Илия Табаков, докторант, Военна академия „Г. С. Раковски“
   „Защитата на националния суверенитет на Република  
   България в епохата на изкуствения интелект“

16:15 – 16:30 д-р Пламен Атанасов, Софийски университет „Св. Климент 
   Охридски“
   „Подмяната на медиите със социални онлайн платформи 
   като заплаха за сигурността на държавата и на 
    обществото“

16:30 – 16:45 доц. д-р Радослав Бонев, Военна академия „Г. С. Раковски“
   „Опит за съвременна импликация на Клаузевиц в теорията 
    на военното изкуство“

16:45 – 17:30 ДИСКУСИЯ
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ЗАЛА „БОРИС ДРАНГОВ“

ТЕМАТИЧЕН КРЪГ (ПАНЕЛ)

НОВИТЕ ВОЙНИ И РАЗВИТИЕТО  
НА ВОЕННОТО ИЗКУСТВО – ТЕОРИИ, ТЕНДЕНЦИИ

   Модератори: полк. проф. д-р Емил Енев
           подполк. доц. д-р Владимир Иринков
       Технически секретар: подполк. гл. ас. д-р Петрана Кокудева

13:30 – 13:35 Модератор – откриване

13:35 – 14:00 м-р Клаудиу Валер Нистореску, главен инструктор, Румъния; 
   Никулай-Тудорел Лехачи, докторант, Румъния 
   „Mandatory requirements regarding land tactical forces’   
   configuration“  
   „Urban warfare and its implications for land forces“  

14:00 – 14:20 Хаял Искандаров Ибрахим, доктор по филология, Военен  
   колеж на въоръжените сили, Република Азербайджан; 
   доцент Сади Садиев Салех, отдел 2 „Международно военно  
   сътрудничество“, Министерство на отбраната, Република  
   Азербайджан 
   „Тermination of the Second Karabakh war: Consequences  
   for the parties“

14:20 – 14:40 м-р Джордж-Йон Торой, главен инструктор, докторант,  
   Румъния 
   „Countering operational level deception“ 
   „Military deception in contemporary operating environment“

14:40 – 15:00 д-р Ремигиуш Левандовски, Университет за военни  
   изследвания, Полша  
   „Security of remote electronic identification:  
   the case of Poland“

15:00 – 15:15 Кафе пауза
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15:15 – 15:45 подполк. д-р Светозар Ботев, д-р Валя Симеонова,  
   Командване за логистична поддръжка
   „Анализ на обучението на потребители  
   на „Информационна система за управление на финансови  
   и материални ресурси“  
   „Нови способности в кодификационния инструмент  
   на информационна система  „Логистика на БА“  
   „Развитие на информационна система „Логистика на БА“  
   до 2021 г.“ 
15:45 – 16:00 полк. проф. д-р Емил Енев, Военна академия  
   „Г. С. Раковски“
   „Предпоставки за трансформациите на Военна академия  
   „Г. С. Раковски“ в периода 1944 – 2001 – ретроспекция  
   с поглед към бъдещето“

16:00 – 16:15 доц. д-р Мирослав Мирчев,  
   Военна академия „Г. С. Раковски“ 
   „Обмен на разузнавателна информация в борбата  
   срещу тероризма“

16:15 – 16:30 полк. доц. д-р Калин Градев, Военна академия  
   „Г. С. Раковски“, м-р д-р  Кръстю Кръстев, Национален  
   военен университет „Васил Левски“, Велико Търново
   „Използване на техниките на военната заблуда  
   в украинския конфликт“

16:30 – 16:45 м-р Кръстьо Парасков, Военна академия „Г. С. Раковски“ 
   „Оперативни способности, необходими на системата  
   за командване и управление за справяне  
   с предизвикателствата, произхождащи от бъдещата  
   оперативна среда“
16:45 – 17:30 ДИСКУСИЯ
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ЗАЛА 126

ТЕМАТИЧЕН КРЪГ (ПАНЕЛ)

ТРАНСФОРМАЦИЯ, ПРЕВЪОРЪЖАВАНЕ,  
СПОСОБНОСТИ

   Модератор: проф. д.н. Митко Стойков 
   Технически секретар: подполк. гл. ас. д-р Калин Ранчев

13:30 – 13:40 доц. д-р Мирослав Мирчев, Военна академия „Г. С. Раковски“ 
   „Образът на тероризма през ХХΙ век“

13:40 – 13:50 д-р Антон Михайлов, Военна академия „Г. С. Раковски“
   „Специални способи във въоръжените сили на САЩ  
   за събиране на разузнавателна информация“

13:50 – 14:00 д-р Йордан Илиев, Научен център за история и археология  
   на войната 
   „Тракийският поход на Сципионите през 190 г. пр. Хр.“

14:00 – 14:20 ДИСКУСИЯ

14:20 – 14:30 Валентин Мончев, докторант, Военна академия  
   „Г. С. Раковски“ 
   „Новото лице на риска в епохата на дигиталната 
    трансформация“

14:30 – 14:40 гл. ас. д-р Христина Добрева, Военна академия  
   „Г. С. Раковски“
   „Характерът на международната система като фокус  
   на дебатите в международните отношения“

14:40 – 15:00 ДИСКУСИЯ

15:00 – 15:15 Кафе пауза

15:15 – 15:25 подполк. гл. ас. д-р Калин Ранчев, Военна академия  
   „Г. С. Раковски“
   „Мирновременни органи за управление на българската войска  
   1878 – 1912 г.“

15:25 – 15:35 доц. д-р Елислав Иванов, Военна академия „Г. С. Раковски“
   „Влиянието на интернет върху функционирането  
   на разузнавателните мрежи“
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15:35 – 15:45 доц. д-р Максим Алашки, Министерство на отбраната,   
   дирекция „Политика по въоръженията“
   „Функционалната хомеостаза като основен принцип  
   на управлението“

15:45 – 16:05 ДИСКУСИЯ

16:05 – 16:15 м-р ас. д-р Андон Андонов, Военна академия „Г. С. Раковски“
   „От тоталната война до съображенията за  
   съпътстващите загуби. Исторически аспекти на 
   съвместния таргетинг“

16:15 – 16:30 Стоянка Петрова, Военна академия „Г. С. Раковски“ 
   „Някои аспекти на тероризма, салафизма и съвременните  
   теории за справедлива война“

16:30 – 16:45 м-р ас. д-р Андон Андонов, Военна академия „Г. С. Раковски“ 
   „От прецизното използване на сила до мрежово-центричните  
   операции. Исторически аспекти на съвместния таргетинг“

16:45 – 17:30 ДИСКУСИЯ

ЗАЛА 113

ТЕМАТИЧЕН КРЪГ (ПАНЕЛ)

СОЦИАЛНИ, СТОПАНСКИ, ПРАВНИ  
И ХУМАНИТАРНИ НАУКИ

   Модератори: полк. доц. д-р Галин Иванов 
          полк. доц. д-р Тотко Симеонов 
          полк. доц. д-р Димитър Димитров

   Технически секретар:  м-р Любомир Райков

13:30 – 13:35 Модератор – откриване

13:35 – 13:50 подполк. гл. ас. д-р Димо Гинев, Военна академия „Г. С. Раковски“
   „Насоки за подобряване отбранителната промишленост  
   на страната“

13:50 – 14:05 гл. ас. д-р Нина Ботева, Военна академия „Г. С. Раковски“
   „Проявление на наемния труд като несвободен“
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14:05 – 14:20 гл. ас. д-р Катя Пейчева, Военна академия „Г. С. Раковски“
   „Предизвикателството „Бюджет 2022“

14:20 – 14:35 Виктория Христова, Илиан Вутов, студенти, Военна академия 
    „Г. С. Раковски“ 
   „Икономическите отношения между Китай и Русия –  
   кризата в Украйна“

14:35 – 14:50 доц. д-р Галина Тодорова, Висше военновъздушно  
   училище „Георги Бенковски“, гр. Долна Митрополия
   „Развитие на военноисторическия туризъм в град Плевен  
   като алтернатива на подобряване на икономиката  
   на региона“

15:00 – 15:15 Кафе пауза

15:15 – 15:45 ДИСКУСИЯ

15:45 – 16:00 Светлана Карастоянова, дипломант, доц. д-р Румяна Карева, 
    Военна академия „Г. С. Раковски“
   „Тревожност и резилентност в контекста на Covid-19“

16:00 – 16:15 Стоянка Вашкова, докторант, Военна академия  
   „Г. С. Раковски“
   „Ролята на медиите за популяризиране дейността  
   на местната власт“

16:15 – 16:30 Иво Пенев, докторант, Военна академия „Г. С. Раковски“
   „Принципи и практики на връзките с обществеността  
   на Столична община“

16:30 – 16:45 д-р Вихра Димитрова, Военна академия „Г. С. Раковски“
   „Аспекти на дигиталната трансформация на висшето 
   образование“

16:45 – 17:00 д-р Красимира Терзиева, полк. доц. д.м. Димо Димов,   
   проф. д.м. Румен Попов, Военномедицинска академия 
   „Криоконсервирането на кръвни съставки – стъпка  
   в развитието на трансфузионната система“

17:00 – 17:30 ДИСКУСИЯ
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ЗАЛА 205

ТЕМАТИЧЕН КРЪГ (ПАНЕЛ)

ПРИРОДНИ И ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ, МАТЕМАТИКА  
И ИНФОРМАТИКА

   Модератор: полк. доц. д-р Иван Чакъров 
   Технически секретар:  м-р Кристина Крумова

13:30 – 13:35 Модератор – откриване

13:35 – 14:00 полк. д-р Ивайло Игнатов, Военна академия „Г. С. Раковски“
   „Интегрирана информационна система за управление на  
   процесите и дейностите във Военна академия  
   „Г. С. Раковски“; „Модул за регистрация в интегрираната  
   информационна система на Военна академия  
   „Г. С. Раковски“

14:00 – 14:20 Владислав Василев 
   „Добри практики и модели за информационната сигурност  
   в бизнес организациите“

14:20 – 14:40 полк. доц. д-р Петко Димов, Военна академия „Г. С. Раковски“
   „Проблеми в сигурността на дистанционна форма на 
   обучение“

14:40 – 15:00 полк. доц. д-р Зарко Здравков, гл. ас. д-р Анелия Атипова, 
    Военна академия „Г. С. Раковски“
   „Съвместен и алтернативен анализ – способности за научен  
   напредък в съвременната среда за сигурност“

15:00 – 15:15 Кафе пауза

15:15 – 15:55 проф. д-р Венелин Георгиев, Нов български университет
   „Модел за оценяване на зрелостта на способностите 
    за киберсигурност на базата на балансирана карта от 
   показатели за ефективност“

15:55 – 16:15 доц. д-р Веселина Александрова, д-р Анна Гунчева,  
   д-р Виолета Василева, Явор Цаков, Военна академия  
   „Г. С. Раковски“
   „Useful practices for enhancing cybersecurity through detection  
   of “Crypto currency miner“ attacks“
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16:15 – 16:35 доц. д-р Иван Христозов, доц. д-р Веселина Александрова,  
   м-р Калинка Анастасова, Военна академия „Г. С. Раковски“
   „Прилагане на архитектурния подход при изграждане на  
   автоматизирана система за управление на човешките 
    ресурси“

16:35 – 16:55 Константин Димитров, Национален военен университет 
   „Васил Левски“
   „Синтетична реалност: Как deepfake може да застраши  
   политическата стабилност“

16:55 – 17:30 ДИСКУСИЯ

ЗАЛА 227

ТЕМАТИЧЕН КРЪГ (ПАНЕЛ)  
ФИЛОЛОГИЧЕСКИ НАУКИ

   Модератори: проф. д-р Лучия Стефанова  
          Антонова-Василева, Институт за български  
          език „Проф. Любомир Андрейчин“ при БАН
          проф. д-р Милена Петрова Йорданова,   
                Софийски университет „Св. Климент  
          Охридски“
   Технически секретари:  д-р Анелия Христова, Военна  
          академия „Г. С. Раковски“
          ст. преп. Диана Боримечкова, Военна  
          академия „Г. С. Раковски“

13:30 – 13:50 проф. д-р Лучия Стефанова Антонова-Василева, Институт за  
   български език „Проф. Любомир Андрейчин“ при БАН
   „Отражението на лингвистичните изследвания на Георги  
   Стойков Раковски върху текстове от българския фолклор“

13:50 – 14:10 проф. д.н. Димитър Веселинов, Софийски университет  
   „Св. Климент Охридски“
   „Българската войнишка лексика от времето на Първата  
   световна война: опит за диахронна реконструкция“
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14:10 – 14:25 доц. д-р Венера Матеева-Байчева, гл. ас. д-р Весела  
   Шушлина, Катрин Костова, докторант, Софийски университет  
   „Св. Климент Охридски“ 
   „Многоезичен тематичен речник в помощ на обучението по  
   български език като чужд“

14:25 – 14:40 доц. д-р Венера Матеева-Байчева, Софийски университет  
   „Св. Климент Охридски“ 
   „Дизайн на урочната единица в обучението по български  
   език като чужд“

14:40 – 15:00 доц. д-р Валентина Георгиева, Военна академия  
   „Г. С. Раковски“ 
   „Създаване на интерактивни задачи по специализиран   
   английски език за военнослужещи“

15:00 – 15:15 Кафе пауза

15:15 – 15:35 проф. д-р Милена Йорданова, Софийски университет  
   „Св. Климент Охридски“
   „Синтактичната функция „определение“ на  
   прилагателното име в турския език“

15:35 – 15:55 гл. ас. д-р Весела Шушлина, Софийски университет  
   „Св. Климент Охридски“
   „Алогизмите в писмените текстове на чужденци,  
   изучаващи български език“

15:55 – 16:15 Катрин Костова, докторант, Софийски университет  
   „Св. Климент Охридски“
   „Интерферентни грешки при употреба на имена – върху 
   материал от българската реч на носители на руски  
   и чешки език“

16:15 – 16:35 гл. ас. д-р Вяра Найденова,  Пловдивски университет  
   „Паисий Хилендарски“
   „Ролята на словообразувателния анализ и синтез при  
   семантизацията на нова лексика в процеса на обучението  
   по сръбски език“
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16:35 – 16:55 ст. преп. Диана Боримечкова, Военна академия  
   „Г. С. Раковски“
   „Организация и структуриране на учебното съдържание  
   в учебника по руски език „Русский с собой. А1+“

16:55 – 17:30 ДИСКУСИЯ

13 април 2022 г. (сряда)

АУЛА „РАКОВСКИ“

ТЕМАТИЧЕН КРЪГ (ПАНЕЛ)

СИГУРНОСТТА И ОБЩЕСТВЕНОТО РАЗВИТИЕ – БАЛАНС  
НА АМБИЦИИ И ВЪЗМОЖНОСТИ

   Модератори: полк. проф. д-р Георги Димов

          полк. доц. д-р Стоян Стойчев

            доц. д-р Илина Козарова-Арменчева

   Технически секретар:  подполк. гл. ас. д-р Илиан Сотиров

8:30   Модератор – откриване

8:30 – 8:45 подполк. Антон Банков, слушател в СРОВС, Военна академия 
    „Г. С. Раковски“
   „Развитие на познанието за средата на сигурност върху  
   процесите на планиране – приложимост на факторите  
   на средата“

8:45 – 9:00 подполк. гл. ас. д-р Димо Гинев, Военна академия „Г. С. Раковски“
   „Визия за изграждането на национален ситуационен център  
   за управление при кризи“

9:00 – 9:15 доц. д-р Нелко Ненов, Военна академия „Г. С. Раковски“
   „Проблеми на комплектуването и подготовката на резерва  
   на въоръжените сили“
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9:15 – 9:30 подполк. гл. ас. д-р Петко Ив. Петков, Военна академия  
   „Г. С. Раковски“
   „Съвременни аспекти на привеждането на страната от  
   мирно на военно положение“

9:30 – 9:45 доц. д-р Радослав Бонев, Военна академия „Г. С. Раковски“
   „Опит за синтез на политикогеографските категории в  
   международната сигурност“

9:45 – 10:30 ДИСКУСИЯ

10:30 – 10:45 Кафе пауза

10:45 – 11:00 ас. Мирослава Младенова, докторант, Военна академия  
   „Г. С. Раковски“
   „Корпоративна социална отговорност като инструмент на  
   корпоративната сигурност“

11:00 – 11:15 Васил Груев, докторант, Военна академия „Г. С. Раковски“
   „Офанзивният реализъм в контекста на съвременната среда 
   за сигурност“

11:15 – 11:30 Васил Груев, докторант, Военна академия „Г. С. Раковски“
   „Моралният реализъм и ролята на Китай в съвременната  
   геополитика“

11:30 – 11:45 Асен Шарланджиев, докторант, Военна академия  
   „Г. С. Раковски“
   „Имплементиране на система за защита на личните данни  
   на служителите в сферата на отбраната и частния сектор“

11:45 – 12:00 Марио Маринов, докторант, Университет по библиотеко- 
   знание и информационни технологии
   „Предизвикателства и тенденции в развитието на  
   многополюсна международна система през 21-ви век“

12:00 – 12:40 ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ДИСКУСИЯ
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ЗАЛА „БОРИС ДРАНГОВ“

ТЕМАТИЧЕН КРЪГ (ПАНЕЛ)

НОВИТЕ ВОЙНИ И РАЗВИТИЕТО  
НА ВОЕННОТО ИЗКУСТВО – ТЕОРИИ, ТЕНДЕНЦИИ

   Модератор: полк. проф. д-р Петър Христов 
   Технически секретар:  подполк. гл. ас. д-р Петрана Кокудева

8:30 – 8:35 Модератор – откриване

8:35 – 8:45 доц. д-р Пламен Богданов, Университет по библиотекознание  
   и информационни технологии
   „Руските хиперзвукови оръжия“

8:45 – 9:00 подполк. Добромир Дамаков, докторант, Военна академия  
   „Г. С. Раковски“
   „Фактори, влияещи на използването на разузнавателни 
   формирования в операции при бедствия и аварии“

9:00 – 9:15 полк. доц. д-р Георги Георгиев, Военна академия  
   „Г. С. Раковски“
   „Организиране и провеждане на евакуация на бедстващо  
   население“

9:15 – 9:30 полк. доц. д-р Светослав Велев, Военна академия  
   „Г. С. Раковски“
   „Доктринални аспекти на осигуряването и поддръжката“

9:30 – 9:45 доц. д-р Добрин Анастасов, Военна академия „Г. С. Раковски“
   „Разузнавателен анализ на трансформацията на 
   структурата и функциите на постмодерните терористични  
   организации“

9:45 – 10:00 подполк. гл. ас. д-р Данаил Петев, Военна академия  
   „Г. С. Раковски“
   „Направления за повишаване устойчивостта на пътната  
   мрежа във военен конфликт“

10:00 – 10:15 гл. ас. д-р Даниела Балева, Военна академия „Г. С. Раковски“
   „Устойчивост и непрекъсваемост на работата на  
   ведомства и организации при бедствия“ 
   „Бедствия – миграция и бежанци“
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10:15 – 10:30 гл. ас. д-р Даниела Дуганова, Военна академия „Г. С. Раковски“
   „Комуникация при бедствия“

10:30 – 10:45 Кафе пауза
10:45 – 10:55 доц. д-р Елислав Иванов, Военна академия „Г. С. Раковски“
   „Адаптивност на разузнавателния цикъл“
10:55 – 11:05 подполк. гл. ас. д-р Маргарита Куманова, Военна академия  
   „Г. С. Раковски“
   „Човешкият фактор в авиацията – от първия полет  
   до днес“

11:05 – 11:15 д-р Ганчо Душков, Военна академия „Г. С. Раковски“
   „Отбранителното планиране за поддържане и развитие  
   способностите на въоръжените сили на Република България“
11:15 – 11:25 м-р Лъчезар Русеков, докторант, Военна академия  
   „Г. С. Раковски“
   „Използване на въоръжените сили в контекста на 
   колективната отбрана на страната“

11:25 – 11:35 Марин Григоров, Военна академия „Г. С. Раковски“
   „Използване на гладкоцевно огнестрелно оръжие от  
   полицейските служители при провеждане на високорискови  
   операции – специфики и тактическо приложение“
11:35 – 11:45 кап. III р. Георги Калинов, Военна академия „Г. С. Раковски“
   „Възникване и развитие на морския „СПЕЦНАЗ“ на Русия“

11:45 – 11:55 подполк. гл. ас. д-р Данко Фаразов, Военна академия  
   „Г. С. Раковски“
   „Фактори, водещи до трансформация на операциите  
   в отговор на кризи“

11:55 – 12:05 м-р Кръстьо Парасков, Военна академия „Г. С. Раковски“
   „Оперативна съвместимост – същност и  
   предизвикателства за постигане пред системата  
   за командване и управление“

12:05 – 12:15 кап. III р. Красимир Ангелов, Висше военноморско училище  
   „Никола Й. Вапцаров“
   „Възможности за представяне на военния кораб като   
   сложна система от йерархичен тип“
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12:15 – 12:20 подполк. гл. ас. д-р Пламен Петков, Военна академия  
   „Г. С. Раковски“
   „Поуките от операциите и ученията като необходими  
   знания за повишаване на отбранителните способности“

12:20 – 12:25 м-р гл. ас. д-р Кръстю Кръстев, Национален военен  
   университет „Васил Левски“
   „Съвременните технологии за разузнаване на Русия и  
   тяхното използване в украинския конфликт“

12:25 – 12:35 м-р ас. Мартин Христов, Военна академия „Г. С. Раковски“
   „Анализ на съществуваща система за управление на  
   информацията в Щаба на Сухопътните войски“

12:35 – 12:55 ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ДИСКУСИЯ

ЗАЛА 126

ТЕМАТИЧЕН КРЪГ (ПАНЕЛ)

ТРАНСФОРМАЦИЯ, ПРЕВЪОРЪЖАВАНЕ,  
СПОСОБНОСТИ

   Модератор: проф. д.н. Митко Стойков 
   Технически секретар: подполк. гл. ас. д-р Калин Ранчев

8:30 – 8:40 кап. III р. Георги Калинов, Военна академия „Г. С. Раковски“
   „Пиратството на море през XXI век – предизвикателство  
   пред международното корабоплаване“

8:40 – 8:50 доц. д-р Стоян Николов, Военна академия „Г. С. Раковски“ 
   „Полковник Константин Станчов и тържественото  
   откриване на Военна академия през 1915 г.“

8:50 – 9:00 д-р Христо Тутунаров, Университет по библиотекознание и  
   информационни технологии 
   „Нарастващата роля на COIN OPS във въоръжените  
   конфлитки и употребата на частни военни компании“

9:00 – 9:15 ДИСКУСИЯ



19

9:15 – 9:25 кап. Иван Вълчев, Военна академия „Г. С. Раковски“
   „Възможности на Република Украйна и Руската федерация  
   за водене на въздушно и космическо наблюдение“

9:25 – 9:35 ас. Димитър Дринков, докторант, Военна академия  
   „Г. С. Раковски“  
   „Замразените конфликти“ в Южен Кавказ“

9:35 – 9:45 д-р Пламен Петров 
   „Войната в Украйна и сигурността като ценност  
   в българското общество – модели на активност“

9:45 – 10:00 ДИСКУСИЯ

10:00 – 10:10 полк. доц. д-р Георги Георгиев, Военна академия  
   „Г. С. Раковски“ 
   „Възпирането в съвременните международни отношения“

10:10 – 10:20 д-р Христо Тутунаров, Университет по библиотекознание  
   и информационни технологии
   „Френски чуждестранен легион“

10:20 – 10:30 д-р Атанаска Тунтова
   „Екологична сигурност – съвременни заплахи и възможности“

10:30 – 10:45 Кафе пауза 

10:45 – 10:55 ас. Боян Жеков, Военна академия „Г. С. Раковски“ 
   „Ходът на Втората световна война и неговото  
   отражение върху българския офицерски корпус,  
   септември 1939 – август 1944 г.“

10:55 – 11:05 полк. Георги Гешев, Военна академия „Г. С. Раковски“ 
   „САЩ и Китай на Балканския театър: между твърдата  
   и меката сила“

11:05 – 11:15 полк. доц. д-р Петко Димов, Военна академия „Г. С. Раковски“ 
   „Характеристика на военните действия в Украйна“

11:15 – 12:00 ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ДИСКУСИЯ
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ЗАЛА 113

ТЕМАТИЧЕН КРЪГ (ПАНЕЛ)

СОЦИАЛНИ, СТОПАНСКИ, ПРАВНИ  
И ХУМАНИТАРНИ НАУКИ

   Модератори: полк. доц. д-р Галин Иванов 
          полк. доц. д-р Тотко Симеонов 
          полк. доц. д-р Димитър Димитров 
   Технически секретар:  м-р Любомир Райков

8:30   Модератор – откриване

8:30 – 8:50 д-р Валя Симеонова, Командване за логистична поддръжка 
   „Ролята на професионалната комуникация за повишаване  
   ефективността на съвместната дейност“

8:50 – 9:10 м-р Христин Митев, Военна академия „Г. С. Раковски“
   „Дигитална дистанционна работа – предпоставка за   
   иновации в дейността по човешки ресурси, свързана с данни  
   събирани при кандидатстване за работа“

9:10 – 9:30 м-р Христин Митев, Военна академия „Г. С. Раковски“
   „Работодателският контрол в контекста на  
   дигитализацията, съобразен с процеса по защита на личните  
   данни“

9:30 – 9:50 Асен Шарланджиев, докторант, Военна академия  
   „Г. С. Раковски“ 
   „Защитата на личните данни на служители в светлината  
   на световна Covid пандемия“ 

9:50 – 10:30 ДИСКУСИЯ

10:30 – 10:45 Кафе пауза

10:45 – 11:05 м-р Димитър Янков, докторант, Военна академия  
   „Г. С. Раковски“
   „Роля и приложение на гражданско-военното  
   сътрудничество в съвременната среда на сигурност“

11:05 – 11:25 ас. д-р Здравко Кънев, Богословски факултет, Софийски  
   университет „Св. Климент Охридски“
   „Религиозният фундаментализъм и младите мюсюлмани“
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11:25 – 11:45 ас. д-р Здравко Кънев, Богословски факултет, Софийски  
   университет „Св. Климент Охридски“ 
   „Религиозният тероризъм и отговорът на мюсюлманите  
   в България – религиозно образование и сформирането  
   на диалогичен елит“

11:45 – 12:05 Валери Иванов, адвокат при Софийска адвокатска колегия
   „Фокусът в управлението и оценката на риска“

12:05 – 12:55 ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ДИСКУСИЯ

ЗАЛА 205

ТЕМАТИЧЕН КРЪГ (ПАНЕЛ)

ПРИРОДНИ И ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ, МАТЕМАТИКА  
И ИНФОРМАТИКА

   Модератор: полк. доц. д-р Иван Чакъров

   Технически секретар:  м-р Кристина Крумова

8:30 – 8:35 Модератор – откриване

8:35 – 8:55 гл. ас. д-р Чавдар Костадинов, Военна академия  
   „Г. С. Раковски“
   „Кибератака – етапи, видове, тенденции в  
   противодействието“

8:55 – 9:35 подполк. Димитър Димитров, докторант, Военна академия  
   „Г. С. Раковски“
   „Архитектура на система за киберзащита при провеждане  
   на операция“; „Възможности на архитектурния подход  
   при изграждане на система за киберзащита“

9:35 – 9:55 м-р Ивайло Мараченски, Военна академия „Г. С. Раковски“
   „Аспекти на съвременните операции“

9:55 – 10:15 м-р Кристина Крумова, Военна академия „Г. С. Раковски“
   „Аспекти на мрежово-центричните операции и  
   сигурността на информацията в тях“

10:15 – 10:30 ДИСКУСИЯ

10:30 – 10:45 Кафе пауза
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ЗАЛА „ТЪРЖЕСТВЕНА“

ЗАКРИВАНЕ НА НАУЧНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ

13:00 – 13:15 Представяне на книгата „Военни паметници в  
   административна област София“ от архитект Миломир  
   Богданов – член на Военнопаметната комисия на Областната  
   управа на София

13:15 – 13:20 Обобщение за работата на тематичен кръг „Новите войни и  
   развитието на военното изкуство – теории, тенденции“  
   от полк. проф. д-р Емил Енев, декан на факултет  
   „Командно-щабен“ 

13:20 – 13:25 Обобщение за работата на тематичен кръг „Сигурността и  
           общественото развитие – баланс на амбиции и възможности“  
   от от полк. проф. д-р Георги Димов, декан  
   на факултет „Национална сигурност и отбрана“

13:25 – 13:30  Обобщение за работата на тематичен кръг „Трансформация,  
   превъоръжаване, способности“ от проф. д.н. Митко Стойков,  
   директор на институт „Перспективни изследвания  
   за отбраната“

13:30 – 13:35 Обобщение за работата на тематичен кръг „Филологически  
   науки“ от доц. д-р Валентина Георгиева, ръководител  
   на катедра „Езиково обучение“ към департамент  
   „Дистанционно обучение, езикова подготовка  
   и квалификация“

13:35 – 13:45 Обобщаване на резултатите и закриване на конференцията  
   от генерал-майор Тодор Дочев, началник на Военна  
   академия „Г. С. Раковски“

 




