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П Р О Г Р А М А

ЧЕТВЪРТЪК 29 август 2019г.
Зала "Сердика“
10.00-12.00

РЕГИСТРАЦИЯ

12.00-13.30

ОБЯД

13.30-13.45

ОФИЦИАЛНО ОТКРИВАНЕ
проф. дбн Евдокия Пашева, Директор на Център за обучение – БАН

13.45-15.30

СЕСИЯ:
ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИИ
НАНОНАУКИ, НОВИ МАТЕРИАЛИ И ТЕХНОЛОГИИ
Модератор: проф. д-р Емил Маноах

Анастасия Златкова

Институт по роботика - БАН

Детелина
Камбурова

Институт по математика и
информатика - БАН
Институт по математика и
информатика - БАН

Димитър Добрев
Зоя КичеваЗафирова

Институт по математика и
информатика - БАН

Красимир Георгиев

Институт по механика - БАН

Симона Донева

Институт по механика - БАН
Институт по оптически
материали и технологии
„Академик Йордан
Малиновски” - БАН

Блага Благоева

ДИСКУСИЯ

15.30-16.00

КАФЕ ПАУЗА

Иновационен подход за мониторинг на
сложни био-процеси
Вариационни принципи за supinf задачи с
ограничения
Компютърна симулация на събитийните
модели
Изследване динамичното поведение на
линейни модели CNN, описващи явления в
биологията
Изследване на стъклопакет с циркулиращ
флуиден поток като фасден елемент с
методите на механика на флуидите
Термо-еластични трептения на кръгла плоча
Фотоанизотропни среди за оптичен запис,
чувствителни във видимата и
ултравиолетовата спектрални области

16.00-17.45

Георги Матеев

Евдокия Белина

СЕСИЯ:
НАНОНАУКИ, НОВИ МАТЕРИАЛИ И ТЕХНОЛОГИИ
Модератор: доц. д-р Оля Стоилова
Институт по оптически
материали и технологии
„Академик Йордан
Малиновски” - БАН
Институт по оптически
материали и технологии
„Академик Йордан
Малиновски” - БАН

Илиян Траянов

Химикотехнологичен и
металургичен университет

Катя КаменоваСтоянова

Институт по полимери - БАН

Мария Аргирова

Институт по органична химия с
Център по фитохимия - БАН

Наско Начев

Институт по полимери - БАН

Таня Малакова

Институт по електроника
“Академик Емил Джаков“ - БАН

Оптични свойства и приложения на
нанокомпозитни материали на основата на
азобензени
Перспективи за неинвазивно измерване на
кръвна захар чрез детектиране на гликиран
хемоглобин
Нанофилтруване на екстракти от природни
продукти в полярни и по- малко полярни
разтворители и 3D симулация на процеса в
CFD програма
Получаване на добре дефинирани амфифилни
блокови съполимери чрез комбиниране на
различни синтетични подходи и тяхното
приложение в биомедицината
Специализирана спектрална база данни за
изследване и идентифициране на материали
от българското културно наследство
Композитни влакнести материали на
основата на целулозен ацетат и
наноразмерен ZnO с потенциални приложения
в селското стопанство
Неутронно дифракционни изследвания на
оксиди с перовскитоподобна структура с
приложения в твърдо оксидна горивна клетка

ДИСКУСИЯ

19.30-22.00

ВЕЧЕРЯ

ПЕТЪК 30 август 2019г.
Зала "Сердика“
09.00-10.30

СЕСИЯ:
КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО И НАЦИОНАЛНА ИДЕНТИЧНОСТ
Модератор: проф. д-р Йоана Спасова-Дикова

Вера Хинчева

Институт за литература - БАН

(Не)типичният Георги Стаматов в разказа
„Мирчо-поет“

Виктория Петрова

Институт за български език
„Професор Любомир
Андрейчин“ - БАН

Средства за измерване на качеството на
превода
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Илиана Петрова
Саласар

Институт за изследване на
изкуствата - БАН

Наташа Ноева

Институт за изследване на
изкуствата - БАН

Радина Раденкова

Институт за етнология и
фолклористика с Етнографски
музей - БАН

Райна ДжуроваРождественска

Институт за етнология и
фолклористика с Етнографски
музей - БАН

Синергийни аспекти в танц-терапията на XXI
век
Галерия „Раковски“ 125 – институционален
център на художествения живот
(1940 - 1972)
Ролята на благотворителните организации
в извънсемейните групови форми на
социализация на българските деца в първата
половина на ХХ в.
Женски целителни практики в
съвременността

ДИСКУСИЯ

10.30-11.00

КАФЕ ПАУЗА

11.00-12.30

СЕСИЯ:
КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО И НАЦИОНАЛНА ИДЕНТИЧНОСТ
ЧОВЕК И ОБЩЕСТВО
Модератор: проф. д-р Йоана Спасова-Дикова

Стамен Кънев

Институт за етнология и
фолклористика с Етнографски
музей - БАН

Превъзмогване на кризата: преодоляване на
последиците от наводнението във
варненския квартал „Аспарухово“.
Етнокултурни аспекти

Стоян Стоянов

Софийски университет „Св.
Климент Охридски“

Полските кризи (1956-1981)

Национален археологически
институт с музей - БАН

Растенията в погребалните практики в
римската провинция Тракия: Археоботанични
данни от гробове с трупоизгаряне в надгробни
могили №№ 4 и 5, м. Големия кайряк,
Ямболско

Ханна Христова

Юлия Попчева
Анита Борисова
Габриела Гарова

Институт за етнология и
фолклористика с Етнографски
музей - БАН
Университет за национално и
световно стопанство
Институт за държавата и
правото - БАН

Преосмисляне на общността
Правни принципи при обработването на
лични данни
“Правна уредба на основните частноправни
дейности на България в сферата на
космическите изследвания”

ДИСКУСИЯ

12.30-14.00

ОБЯД
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14.00-15.30

Георги Бакьов
Георги Славов

СЕСИЯ:
ЧОВЕК И ОБЩЕСТВО
Модератор: доц. д-р Ергюл Таир Реджеб
Институт за държавата и
правото - БАН
Институт за икономически
изследвания – БАН

Диляна Ангелова

Софийски университет „Св.
Климент Охридски"

Здравко Ангелов

Софийски университет „Св.
Климент Охридски"

Ирена Сашова
Георгиева

Институт за изследване на
населението и човека - БАН

Маргарита
Балабанова

Институт за държавата и
правото - БАН

Относно обема на правосубектността на
универсалните международни организации
Перспективи пред капиталовия пазар в
България
Изискванията за сигурност при провеждане
на свижданията в затворите в България и
правото на личен и семеен живот на
лишените от свобода
Бъдещето на деца обучавани и възпитавани в
училища без бъдеще
Теоритични модели на взаимовръзката
между семейните политики,
променящите се джендърни
взаимоотношения в семейството и
нагласите
към родителството
Търговска фирма - същност, разграничения и
защита

ДИСКУСИЯ

15.30-16.00

КАФЕ ПАУЗА

16.00-17.45

СЕСИЯ:
ЧОВЕК И ОБЩЕСТВО
Модератор: доц. д-р Ергюл Таир Реджеб

Милка ТодороваДобрикова

Институт за държавата и
правото - БАН

Петър Топуров

Институт за държавата и
правото - БАН

Петя Стоянова

Институт за държавата и
правото - БАН

Полина Гудева

Институт за изследване на
населението и човека - БАН

Регина Стоилова

Софийски университет „Св.
Климент Охридски"

Руслана Маргова

Софийски университет „Св.
Климент Охридски"

Съвременният тероризъм - нов
нетрадиционен участник в международните
отношения. Същност, проявления и превенция
Нищожност на договорната клауза за
възнаградителна лихва поради накърняване
на добрите нрави
Правно значение на оценката на
кредитоспособността на потребителя
Пилотно изследване на личностен въпросник
BFAS (аспекти на факторите на голямата
петорка) на Колин Деянг
Отговоря ли разбирането на българския съд
за правен интерес на съвременните
екологични проблеми?
Истина и фалшиви новини
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Христо Банов

Институт за държавата и
правото - БАН

Ред за довършване на откритите процедури
за придобиване на образователната и научна
степен „доктор“ с оглед на промените в
Закона за развитието на академичния състав
в Република България

ДИСКУСИЯ

19.30-22.00

ВЕЧЕРЯ

ПЕТЪК 30 август 2019г.
Зала "Дунав“
08.45-10.30

Албена Димитрова

Бела Василева

Василена Дакова

СЕСИЯ:
БИОМЕДИЦИНА И КАЧЕСТВО НА ЖИВОТ
Модератор: проф. дбн Нина Атанасова
Институт по експериментална
морфология, патология и
антропология с музей - БАН
Институт по молекулярна
биология „Академик Румен
Цанев” - БАН
Институт по експериментална
морфология, патология и
антропология с музей - БАН

Влияние на спортната дейност върху
морфологичната характеристика на 11-13
годишни тенис състезателки
Значение на хроматиновата структура за
клетъчния отговор към стрес от УВ
светлина
Проучване на видовия състав на кърлежите
по кучетата от района на София

Йордан Танковски

Институт по невробиология БАН

Професионално прегаряне (бърнаут) и
устойчивост при специалисти, работещи в
ситуация с висок риск: Междусекторно
проучване

Мадлена Андреева

Институт по биология и
имунология на
размножаването „Акад. Кирил
Братанов“- БАН

Изследване ефекта на криоконсервация върху
нивото на липидна пероксидация при кочове
от порода Ил дьо Франс

Радостина
Цветанкова

Институт по биология и
имунология на
размножаването „Академик
Кирил Братанов“ - БАН

Изследване клетъчната сигнализация на
транскрипционния фактор MAPK1 в
модулирането на автофагията и
проинфламаторните сигнали в процеса на
търсене на нови биомаркери на простатната
канцерогенеза

Цветан Цветков

Институт по биология и
имунология на
размножаването „Академик
Кирил Братанов“ - БАН

Семинално плазмени протеини, влияещи върху
процеса на декапацитация на
сперматозоидите в условия in vitro

ДИСКУСИЯ
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10.30-11.00

КАФЕ ПАУЗА

11.00-12.30

СЕСИЯ:
БИОРАЗНООБРАЗИЕ, БИОРЕСУРСИ И ЕКОЛОГИЯ
Модератор: чл. кор. дбн Димитър Иванов

Биляна Римческа

Институт по биоразнообразие
и екосистемни изследвания БАН

Благой Койчев

Институт за гората - БАН

Дамян Дамянов

Институт за гората - БАН

Десислава
Гергинова

Институт по органична химия с
център по фитохимия - БАН

Ева Филипова

Институт за гората - БАН

Румяна Иванова

Аграрен университет, Пловдив

Тодорка Сребчева

Аграрен университет, Пловдив

Типология и оценка на екологичното
състояние на планински и полупланински реки
от Екорегион 7, базирана на
макрозообентосните съобщества
Възраст на жертвите на вълка (Canis lupus L.)
при копитните животни по намерени
останки в Централна Стара планина
Анализ на възрастовите изменения в
растежа на долните глиги при мъжките на
дивата свиня ( Sus scrofa L.)
Пчелен мед – как да разпознаем истинския,
използвайки ЯМР спектроскопия
Щамове на Cryphonectria parasitica в България
и възможности за биологична борба с
патогена
Токачката – ценен елемент на
биоразнообразието от стопански ценни
птици в България
Определяне алелното състояние на генa Pun
1, отговорен за синтеза на капсаициноиди
при пипера-р.Capsicum, в избрани видове

ДИСКУСИЯ

12.30-14.00

ОБЯД

14.00-17.45

ПОСТЕРНА СЕСИЯ

15.30-16.00

Виктор Маркулиев

Институт по органична химия с
Център по фитохимия - БАН

Monitoring of the ethanol content in Bulgarian
rose oil samples by NIR spectroscopy

Диана Кичукова

Институт по обща и
неорганична химия – БАН

Изследване на въздействието на различни
меки редуктори в синтеза на RGO

Ели ПавловаТрайкова

Институт за гората- БАН

Емилия
Кърджилова

Нов български университет

Здравка Петрова

Институт по експериментална
морфология, патология и
антропология с музей – БАН

КАФЕ ПАУЗА

Оценка на ерозията в планински водосбори
Теорията за привързаността и
потребността от постоянна фигура на
привързаност в ранното детско развитие
Проучвания върху цитотоксичната /
потенциалната антитуморна активност на
новосинтезирани комплекси на рутений (III) с
шифови бази
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Зорница Стоянова

Кристина Петрова
Лили Добрева
Мая Ангеловска
Милен Замфиров
Мирослав Георгиев
Николай Павлов

Институт по физиология на
растенията и генетика – БАН

Болести, причинени от гъбния патоген
Colletotrichum coccodes по
зеленчукови култури от семейство
Картофови (Solanaceae) в България

Институт за български език
„Професор Любомир
Андрейчин“ – БАН
Институт по Микробиология
„Стефан Ангелов” – БАН

За едно название на òхлюва в българския език

Институт по Микробиология
„Стефан Ангелов” – БАН

Доказване на Yersinia enterocolitica в тонзили и
фецеси от свине за клане

Институт за космически
изследвания и технологии –
БАН
Софийски университет „Св.
Климент Охридски“
Софийски университет „Св.
Климент Охридски“

Процеси на взаимодействие на лазерно
лъчение с фотоелементи

Росен Спасов

Институт по експериментална
морфология, патология и
антропология с музей – БАН

Севдалин Белилов

Институт за гората – БАН

Северина
Борджукова

Национален институт по
геофизика, геодезия и
география – БАН

Сианна Хлебарска

Институт за гората – БАН

Силвия Христова

Институт по органична химия с
Център по фитохимия – БАН

Симона Захова

Институт по полимери – БАН

Таня Глухчева

Софийски университет „Св.
Климент Охридски"

Надежда Шопова

Национален институт по
метеорология и хидрология

Юлия Иванова

Институт по невробиология –
БАН

19.30-22.00

ВЕЧЕРЯ

Антиоксидантна активност на кандидатпробиотични лактобацили

Иван Хадживълков и неговото дело
Хайдегеровият прочит на Кант
Опитимизиране и прилагане на комплексен
подход за изследване на цитотоксичната /
потенциалната антитуморна активност на
новосинтезирани съединения в клетъчни
култури
Биологични особености на върховия корояд
(Ips acuminatus Gyll.) (Coleoptera: Curculionidae,
Scolytinae) в Ихтиманска Средна гора
Географска информационна система за
туристическа инфраструктура на Община
Троян
Биология, екология и вредност на Diplodia
sapinea върху видове от род Pinus в култури в
Южна България
Детайлно изследване на действието на
роторни превключватели
Биополимерите алтернатива на
конвенционалните пластмаси
Жените - лидери на крайнодесни популистки
партии в демократична Европа
Симулиране на растеж, развитие и
продуктивност при царевица в района на
Пловдив чрез модела WOFOST
Ефекти на субхроничното прилагане на цинк и
олово и тяхната комбинация върху
чернодробната монооксигеназна ензимна
активност
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СЪБОТА 31 август 2019г.
Зала "Сердика“
09.00-10.30

СЕСИЯ:
КЛИМАТИЧНИ ПРОМЕНИ, РИСКОВЕ И ПРИРОДНИ РЕСУРСИ
АСТРОНОМИЯ, КОСМИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ
Модератор: проф. дгн Кристалина Стойкова

Звезделина
Айдарова

Национален институт по
геофизика, геодезия и
география - БАН

Калина Кусева

Университет по архитектура,
строителство и геодезия

Мая Станчева

Университет „Проф. Д-р Асен
Златаров”, Бургас

Светла Георгиева

Стоян Кюркчиев
София Славова

Национален институт по
геофизика, геодезия и
география - БАН
Национален институт по
геофизика, геодезия и
география - БАН
Институт по обща и
неорганична химия - БАН

Групиране на кладенци по условия на
замърсяване на грунтовите води с арсен с
помощта на клъстерен анализ
Методико планови аспекти на управлението
на градското развитие. Постновки по време
на бедствия и аварии
Проследяване динамиката на разтворимите
фосфати по време на анаеробно разграждане
на тор от животновъдство
Анализ и оценка на човешкия капитал в
селските райони на Южна централна
България
Радон е моделни карстови пещери в
Западните Родопи
От формамид до нуклеобази – подреждане на
пъзела

ДИСКУСИЯ

10.30-11.00

КАФЕ ПАУЗА

11.00-11.30

ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+
Томина Галибова, ЕРАЗЪМ координатор, главен експерт към Отдел
"Международна дейност, оперативни програми и проекти", БАН

11.30-11.45

ОФИЦИАЛНО ЗАКРИВАНЕ
проф. дбн Евдокия Пашева, Директор на Център за обучение – БАН

12.30-14.00

ОБЯД
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Организационен комитет
Председател: проф. дбн Евдокия Пашева, Директор на Център за обучение – БАН
Екип:
Райна Грозданова, главен експерт към Сектор „Общо обучение” към ЦО-БАН
гл. ас. д-р Виктория Недева-Атанасова, координатор към Кариерен център към ЦО-БАН
Петя Александрова, старши експерт към ЦО-БАН
Томина Галибова, главен експерт към Отдел "Международна дейност, оперативни
програми и проекти", БАН
Йорданка Червенкова, координатор към Сектор „Езиково обучение” към ЦО-БАН

Контакти и информация
Електронна поща за изпращане на PowerPoint презентации до 26.07.2019г.:
phdforumbas@gmail.com
Уебсайт на Център за обучение – БАН www.edu.bas.bg
Фейсбук страница на Кариерен център към ЦО-БАН
https://www.facebook.com/careercenterbas/
Виктория Недева-Атанасова, GSM 0888 269 004; Петя Александрова, GSM 0882 437 204
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