
 

В настоящия момент Европейският съюз преживява множество 
кризи, някои от които са изключително сериозни. Финансовата 
архитектура на Еврозоната е поставена пред изпитание. Въпреки, че 
апогеят на кризата беше по-скоро през 2012 г., все още остават 
неразрешени редица проблеми, свързани с фискалната координация 
и интеграция, която продължава да тревожи ЕС. Проблемът с 
публичния дълг на държавите от южната част от ЕС все още е тежък 
проблем, който хвърля сянка върху политическите процеси в Гърция, 
Италия и Испания.  

Референдумът за излизане на Обединеното кралство от ЕС е 
вероятно най-сериозният удар, който е понасял ЕС от историята на 
своето съществуване. Напускането на втората по големина икономика 
и на първата военна сила в ЕС без съмнение ще има тежки последици 
за бъдещото политическо развитие на европейското обединение.  

Т.нар. мигрантска криза внася допълнително напрежение и засяга 
нормалното протичане на политическите процеси в ядрото на ЕС . 
Германия, Франция и Холандия. В комбинация с нарастването на 
терористичната заплаха, кризата създава „благоприятна“ почва за 
разгръщането на националистически и популистки партии, които 
съвсем открито поставят като своя основна цел дискредитирането на 
ЕС.  

И не на последно място, нестабилността по отношение 
гарантирането на сигурност на глобално ниво е все по-видима – не 
само заради неразрешените конфликти в Близкия Изток и Източна 
Украйна, но също и заради възраждането на авторитарните тенденции 
в ключови регионални играчи, като Русия и Турция. Като добавим към 
всичко това и факторът непредвидимост след избора на Тръмп за 
президент на САЩ, бъдещето на ЕС и Източна Европа се превръща в 
тема, по която има нужда от сериозна академична дискусия. 

 
В тази връзка, катедра „Политология“ към СУ „Св. Климент 

Охридски“ отправи покана за доклади, които да попадат в следните 
тематични полета:  

1. Въздействието на финансовата криза върху институционалната 
архитектура на ЕС и прогнозите за бъдеща фискална 
интеграция; 

2. Бежанци, мигранти и популисти – коя е най-голямата заплаха?  
3. Външна политика или външни политики на ЕС: Украйна, Русия и 

Източна Европа; 
4. Турция: потенциален член на ЕС или негов съперник?  
5. Сирийската криза след избирането на Тръмп за президент на 

САЩ: как се позиционира Европа?  
6. Каква е Източна Европа 27 години след падането на 

Берлинската стена?  
7. Перспективи за разширяване или стесняване на ЕС?  

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

8. Проблемът корупция: ще бъде ли забравен от съображения за сигурност? 
9. Западните Балкани и ЕС: завръщане на регионите?  
10. Меркел или Орбан: влиянието на популизма върху бъдещето на ЕС  

 
Съответствие на резултатите с поставените в проекта цели 

 
На 27.05.2017 година беше проведена конференция със следната програма: 
09.00 – 09.30 Регистрация на участниците 
09.30 – 10.00 Откриване на конференцията (Аула, Ректорат) ТРИДЕСЕТ ГОДИНИ КАТЕДРА 

„ПОЛИТОЛОГИЯ“ 
10.00 – 14.00 Първи панел (Аула, Ректорат): 
Модератор: проф. дпн Тодор Танев 

 Доц. д-р Румяна Коларова, ръководител на катедра „Политология“ - “25 години институционална 
динамика: какъв е моделът на демокрацията в България?“ 

 Проф. д-р Александър Томов, катедра „Политология“ - „Сценарият, който прави Европа глобална сила“ 

 Доц. д-р Даниел Смилов, катедра „Политология“ - "Конституционализъм и  самоограничение на властта" 

 Доц. д-р Татяна Буруджиева, катедра „Политология“ – „Медии срещу демокрация“ 

 Гл. ас. д-р Стойчо Стойчев, катедра „Политология“ – „Контролиран и купен вот в България (2013-2017) 

 Гл. ас. д-р Искрен Иванов, катедра „Политология“ - Геополитиката на Православието като част от 
концепцията за хибридната война“ 
11.00 – 11.30 Гост-лектор – проф. Денис Гълиган, Университет в 
Оксфорд – “Parliament, the People and the Foundations of Constitutional Authority” 
12.30 – 14.00 Втори панел (Аула, Ректорат): 
БЪЛГАРИЯ, ИЗТОЧНА ЕВРОПА И ЕВРОПЕЙСКИТЕ ЦЕННОСТИ 
Модератор: доц. д-р Румяна Коларова 

 Проф. д-р Антоний Тодоров, Нов български университет – „Криза или залез на европейската демокрация: 
колко ефективно ЕС защитава и насърчава демокрацията?“ 

 Проф. д-р Искра Баева, Исторически факултет, Софийски университет – „Каква е Източна Европа 27 години 
след падането на Берлинската стена?“ 

 Проф. дпн Георги Манолов, Висше училище по сигурност и икономика, Пловдив – „Политическите 
привилегии на българското общество след 10 ноември 1989 г.“ 

 Доц. дпн Калоян Симеонов, катедра „Европеистика“, Софийски университет – „Еврозоната – уникален 
модел или сгрешена конструкция“ 

 Гл. ас. д-р Вихър Георгиев, катедра „Европеистика“, Софийски университет – „The eyes of fear: assessing the 
impact of the migration crisis on the European integration process“  

 Доц. д-р Момчил Баджаков, Нов български университет – „Европейската демокрация на кръстопът: 
контрадемократичният популизъм в постдемократична алтернатива“ 

 Гл. ас. д-р Гергана Радойкова, катедра „Политология“, Софийски университет – „Европа на различни 
скорости и България – какво престои“ 
14.00 – 15.30 Втори панел 
БЪЛГАРИЯ И ПРОЦЕСЪТ НА РАЗШИРЯВАНЕ НА ЕС 
Модератор: доц. д-р Даниел Смилов 

 Проф. дпн Татяна Дронзина, катедра „Политология“ и д-р Сюлейман Муча, Университет на Тирана, 
Албания– „Ислямска държава като заплаха за сигурността на Западните Балкани“ 

 Доц. д-р Антоний Гълъбов, Нов български университет – „Качеството на европейската интеграция – 
постигане на съгласие и изработване на норми в контекста на регионалното и трансгранично 
сътрудничество“ 

 Гл. ас. д-р Антонина Хабова, УНСС - „Централна и Източна Европа и Китай: „презареждане“ на 
отношенията“ 

 Доц. д-р Жан Кромбоа, Американски университет, Благоевград - „The Limits of the EU Transformative Power 
Narrative ? The Case of the EU’s Eastern Partnership“ 

 Гл. ас. д-р Ана Никодиновска, Юридически факултет, Университет „Гоце Делчев“, Щип, Македония – „EU’s 
democracy promotion towards Republic of Macedonia“ 

 



 
 
 

 Проф. Йован Ананиев, декан на Юридическия факултет, Университет „Гоце Делчев“, Щип – „Discrimination 
of Roma Children in Education Process in the Balkan Countries: Council of Europe Standards, Fact Findings and 
Recommendations“ 
16.00 – 17.45 Трети панел (зала 224, Ректорат) 
БЪЛГАРИЯ, ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪЮЗ И СВЕТЪТ – НОВИ 
ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ПЕРСПЕКТИВИ 
Модератор: доц. дсн Огнян Минчев 

 Доц. д-р Мария Бакалова, УНСС – „Влияние на идентичността върху националните 

 външни политики и формирането на позиции на ЕС по отношение на Русия“ 

 Доц. д-р Соня Хинкова, Нов български университет – „Турция: потенциален член на ЕС или негов 
съперник?» 

 Гл. ас. д-р Любомир Стефанов, Нов български университет – „ЕС срещу страховете си през 21век“ 

 Гл. ас. д-р Мариян Гюровски, Университет „Св. Климент Охридски“, Битоля, Македония – “The World Order 
Projected Through the EU Ideological Lenses” 

 Д-р Илдико Отова, Нов български университет - "Брюксел и Белене: гледни точки към миграцията" 

 Драгомир Стоянов, Висше училище по застраховане и финанси – „To Oppose (Europe) from the Periphery: 
Bulgarian Fringe parties in the period 2013-2017“ 

 Д-р Адам Балаш, Софийски университет „Св. Климент Охридски“ - On Late Europe: Lateness as a Political 
Perspective” 
16.00 – 17.45 Четвърти панел (зала 63, Ректорат) 
БЪЛГАРИЯ, ИЗТОЧНА ЕВРОПА ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪЮЗ И 
СВЕТЪТ ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА МЛАДИТЕ ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ 
Модератор: гл. ас. д-р Стойчо Стойчев 

 д-р Мария Попковачева, д-р Калина Георгиева – „The Other in a Populist Europe: The Case of Brexit“ 

 Велислав Иванов, докторант в катедра „Европеистика“, Софийски университет - „За да останат същите, 
нещата трябва да се променят“: Политическа воля за разширяване в страните от Западните Балкани  

 Алеко Стоянов, докторант, УНСС – „The Ukraine Crisis – a Clash of World’s Paradigms“ Росица Филатова, 
докторант, катедра „Политология“ – „Сътрудничество между НАТО и ЕС за изграждане на Архитектура за 
сигурност в Европа (1992-2002).“ 

 Георги Георгиев, докторант, катедра „Политология“ – „Национализмът в посткомунистическа Европа. 
Полша и България (1989 – 2005)“ 

 Светлин Тачев, докторант, катедра „Политология“ – „Същност и характеристики на протестните 
мобилизации в България (1989-2014)“ 

 Пресиан Дочев, студент, катедра „Политология“ – „Три случая на проблематична интеграция?“ 

 Александра Александрова, студент, катедра „Политология – „Ролята на социалните мрежи в хибридната 
война на Русия в Украйна“ 

 Денислав Узунов, студент, катедра „Политология – „Външна политика или външни политики на ЕС: 
Украйна, Русия и Източна Европа?“ 

 Владислав Кръстев, студент, катедра „Политология – „Необходимостта от законна и регулирана 
проституция в България“ 

 Анна Гото, студент, Университет Тойо, Япония – „Controversy for Immigrants in Japanese Society“ 

 Ю Юнай, студент, Софийски университет – „Nuclear deterrent power in Japanese case and the relation with 
surrounding countries“ 

 Юки Маруяма, студент, Софийски университет - „The US-Japan alliance under the Trump doctrine“ 
 

Изпълнение на дейностите по проекта съгласно работната програма 
В съответствие с поставените срокове беше разпространена поканата за конференцията, бяха подбрани 

участниците и формирани панелите. Организацията на самото събитие протече успешно. На пленарната сесия 
присъстваха над 200 представители на политологичната общност, като в откриването на конференцията 
участваше и Заместник председателя на Народното събрание Валери Жаблянов, дългогодишен хоноруван 
преподавател към катедра „Политология“.  Беше подготвен за публикация сборник с доклади от 
конференцията. Беше подготвен за публикация тематичен брой от списание „Политически изследвания“ 

 



 
 

Обосновка на извършените разходи по проекта 
Двете основни пера в бюджета осигуриха финансирането на организацията на конференцията и 

издаването на сборник с публикации от юбилейната конференция на катедра „Политология“. 
 

Обобщение на постигнатите научни резултати от проекта 
Основният резултат е организирането на форум, който събра представители на политологичната общност, 

които имат професионална реализация като изследователи и преподаватели, като действащи политици, като 
анализатори и политически коментатори, като медийни експерти. В центъра на дебатите беше темата за 
“Бъдещето на ЕС и Източна Европа? Беше подготвен сборник с доклади от конференцията. 

 
Разпространение на резултатите: 

Списък на публикациите в сборника с доклади от форума  
проф. Денис Гълиган „Parliament, the People and the Foundations of Constitutional Authority“ 
Доц. д-р Румяна Коларова „25 години институционална динамика: какъв е моделът на демокрацията в 
България?“ 
Доц. д-р Даниел Смилов „Конституционализъм и самоограничение на властта“ 
Доц. д-р Татяна Буруджиева „Медии срещу демокрация“ 
проф. д-р Александър Томов Стратегия „Глобална Еврoпа” - как и кога? 
проф. дпн Антоний Тодоров „Европа – демофедерализация“ 
проф. д-р Искра Баева „Каква е Източна Европа 27 години след падането на берлинската стена?“ 
доц. дпн Калоян Симеонов „Еврозоната – уникален модел или сгрешена конструкция?“ 
гл. ас. д-р Борис Костов „Дилемата на САЩ при изграждането на европейската система за сигурност след 
Студената война“ 
проф. дпн Татяна Дронзина д-р Сюлейман Мука „Radicalization and De-Radicalization of Western Balkans“ 
гл. ас. д-р Искрен Иванов „Геополитиката на Православието като част от концепцията за хибридна война“  
гл. ас. д-р Вихър Георгиев „The Eyes of Fear: Assessing the Impact of the Migration Crisis on the European 
Integration Process“ 
гл. ас. д-р Гергана Радойкова „Citizens’ awareness of the EU decision-making process – the key to success“ 
доц. д-р Момчил Баджаков „Постдемократичното лидерство и контрадемокрацията“ 
гл.ас. д-р Антонина Хабова „Централна и Източна Европа и Китай: „презареждане” на отношенията“ 
д-р Жан Ф. Кромбоа „The Limits of the European Transformative Power Narrative? The Eastern Partnership after 
the European Neighbourhood Review (November 2015)“ 
проф. д-р Йован Ананиев „Discrimination of Roma children in education process in the Balkan countries: Council 
of Europe standards, fact findings and recommendations“ 
д-р Панде Лазаревски „Reinventing the Illusion or getting back to the reality: EU Myth vs. Balkan Identity“ 
гл. ас. Ана Никодиновска Кръстевска гл. ас. Наталия Шикова „EU democracy promotion towards Republic of 
Macedonia through the standard of fair and democratic elections“ 
гл.ас. д-р Любомир Стефанов „Европейският съюз срещу страховете си през XXI век“ 
гл. ас. Мариан Гюровски проф. Драган Джуканович „The world order projected through the ЕК ideological lenses“  
д-р Илдико Отова „Брюксел и Белене: миграция и популизъм“ 
д-р Адам Балаш „On late Europe: Lateness as a political perspective“ 
д-р Мария Попковачева д-р Калина Георгиева „The other in a populist Europe: the case of Brexit“ 
Димитър Пехливанов „Перспективите пред новият ЕС – континентална геополитическа структура или 
общност на ценности?“ 
Велислав Иванов „За да останат същите, нещата трябва да се променят“: политическа воля за евроинтеграция 
в страните от Западните балкани“ 
Алеко Стоянов „The Ukraine crisis – a clash of world’s paradigms?“ 
Росица Филатова „Сътрудничество между НАТО и ЕС за изграждане на архитектура за сигурност в Европа 
(1992 – 2002)“ 
Георги Георгиев „Национализъм и популизъм в посткомунистическа Европа. Полша, Сърбия и България (1989 
– 2005г.)“ 
Светлин Тачев „Типове и характеристики на протестните мобилизации в България (1989-2014)“ 
Владислав Кръстев „Защо е необходима легална и регламентирана проституция в България?“ 
 


