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Катедра „Европеистика“ 

Философски факултет, Софийски университет „Св. Климент Охридски“ 

“Жан Моне център за високи постижения“ 
с подкрепата на програма „Еразъм плюс“ 

 

и Фондация „Ханс Зайдел“ 

Шеста международна конференция 

“Европейският съюз след 2020 г. – нова Европа в нов свят” 

30-31 май 2019 г. 

посветена на 20-годишнината на катедра „Европеистика“ и  

30-годишнината на програмата „Жан Моне“ 

 

Конферентна зала на Дома на Европа в България 

София, ул. „Г.С. Раковски“ №124 

 

30 май 2019 (четвъртък) 

 

9.00 – 9.30  Регистрация на участниците 

9.30 – 10.00  Откриване на конференцията  

Модератор:  проф. д-р Ингрид Шикова – ръководител на 
проекта „Жан Моне център за високи постижения“, 
катедра „Европеистика“ 

o Г-н Огнян Златев – ръководител на Представителството на Европейската 
комисия в София 

o Г-н Богдан Мирчев – представител на Фондация “Ханс Зайдел“ за България 

o Доц. дпн Калоян Симеонов – ръководител на катедра „Европеистика“, 
Софийски университет „Св. Климент Охридски“ 
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• 10.00 – 10.30 Гост-лектор: проф. Екарт Щратеншулте, изпълнителен 
директор на Германската национална академична фондация – „След 
изборите и преди новото начало. Европейският съюз в преход.“ 

 

10.30 – 11.30  Първа кръгла маса:  

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ПЕСПЕКТИВИ ПРЕД 
ПРЕПОДАВАНЕТО НА ЕВРОПЕЙСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 

Модератор: доц. дпн Калоян Симеонов, катедра 
„Европеистика“, Софийски университет „Св. Климент 
Охридски“ 

o Проф. д-р Ингрид Шикова, катедра „Европеистика“, Софийски университет 
„Св. Климент Охридски”– “Иновативни методи в преподаването на европейски 
изследвания” 

o Доц. д-р Теодора Калейнска, Великотърновски университет „Св. Кирил и 
Методий”– “Участие на гражданските организации в процеса на преподаването 
на Европа”   

o Гл.ас. д-р Мируна Балосин, Университет Бабеш-Боляй, Клуж-Напока, 
Румъния – “Новото европейско измерение на преподаването. Ролята на 
европейските науки” 

o Дискусия 

 

11.15 – 11.30 – Проф. дсн Петранка Филева, Факултет по журналистика и масови 
комуникации – Представяне на сборника „Европейската политика за развитие – 
предизвикателства и възможности“, Българска платформа за международно 
развитие, София 2018 г. 

 

11.30 – 12.00 – кафе пауза 
 
 
12.00 – 13.30             Втора кръгла маса:  

ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪЮЗ СЛЕД СТРАТЕГИЯТА  
„ЕВРОПА 2020“ – ГРАЖДАНСКО ИЗМЕРЕНИЕ 
 

Модератор: гл. ас. д-р Гергана Радойкова, катедра 
„Политология“ Софийски университет „Св. Климент 
Охридски“ 

o Доц. д-р Йован Андоновски – “Университет „Гоце Делчев“, Република Северна 
Македония – “Изкуственият интелект и правата на човека – нормативно 
предизвикателство за Европейския съюз” 
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o Гл.ас. д-р Христина Рунчева – Тасев /гл.ас. д-р Милена Степаноска, Университет 
„Св. Кирил и Методий“, Република Северна Македония – “ ЕС срещу 
фалшивите новини – необходимостта от политика за борба с дезинформацията” 

o Любинка Андоновска, Университет „Св. Кирил и Методий“, Република Северна 
Македония  - „Противодействие на езика на омразата в Европа – насърчаване на 
култура на толерантност в разнородни общества” 

o Димитър Пехливанов, Нов български университет – “Идва ли краят на 
популистката вълна в Европа?” 

o Д-р Линка Тонева-Методиева, „Жан Моне център за високи постижения“, 
катедра „Европеистика“, Софийски университет „Св. Климент Охридски“ – 
“Демократични инструменти на ЕС след 2020 г. – възможно ли е преодоляване 
на дефицита на легитимност?” 

o Гл.ас. д-р Гергана Радойкова, катедра „Политология“, Софийски университет 
„Св. Климент Охридски“ – “Диалогът с гражданите за бъдещето на Европейския 
съюз – резултати и въпросителни” 

 

o Дискусия 

 

13.30 – 14.30 – обяд 
 

 

14.30 – 15.00 Гост-лектор: проф. д-р Антоанета Димитрова, Университет 
в Лайден, Нидерландия – ‘Прилики и разлики в минали и бъдещи 
разширявания на ЕС” 

 
 
15.00 – 16.00            Трета кръгла маса:  

РАЗШИРЯВАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И ПОЛИТИКА 
НА СЪСЕДСТВО 

Модератор: проф. дсн Георги Димитров, катедра 
„Европеистика“, Софийски университет „Св. Климент 
Охридски“ 

o Доц. д-р Соня Хинкова, Нов български университет – “Разширяването на 
Европейския съюз в геополитически контекст”  

o Проф. д-р Андрей Лепавцов, основател на Институт за обществени изследвания 
МК 91 – “Перспективи пред процеса на разширяване на ЕС – между реформите 
и кризата” 

o Доц. д-р Мариета Рабохчийска, Юридически факултет, Софийски университет 
„Св. Климент Охридски“ – “Евразийският икономически съюз – конкуренция на 
Европейския съюз в региона на Източното партньорство” 
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o Георги Илиев, Училище по икономика, Лондон, Обединеното кралство – 
“Метафорите на Брекзит – осмисляне на отношенията между Великобритания и 
Европа през психологическата призма” 

o Дискусия 
 

 
16.00 – 16.30 – кафе пауза 
 
 

16.30 – 17.30  Продължение на Трета кръгла маса 

Модератор: доц. дпн Мирела Велева, катедра 
„Европеистика“, Софийски университет „Св. Климент 
Охридски“ 

o Гл. ас. д-р Моника Моралийска, Университет за национално и световно 
стопанство – „Съвременни предизвикателства пред европейския социален 
модел“ 

o Д-р Дарко Лазаров/д-р Трайко Славески, Университет „Гоце Делчев“, Република 
Северна Македония – “Икономически показатели на Македония и 
предизвикателства пред интеграцията в ЕС” 

o Проф. д-р Васко Наумовски, Университет „Св. Кирил и Методий“, Република 
Северна Македония – “Преодоляване на двустранните спорове като част от 
процеса на присъединяване към ЕС” 

o Доц. д-р Александър Спасеновски, Университет „Св. Кирил и Методий“, 
Република Северна Македония  - “Предизвикателството на секуларизма и 
европейската интеграция. Случаят с Македония.“ 

o Дискусия 
 

17.30  Край на първия ден на конференцията. 
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31 май 2019 (петък) 

 

9.30 – 11.15  Четвърта кръгла маса:  

ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪЮЗ СЛЕД СТРАТЕГИЯТА „ЕВРОПА 
2020“ – ИКОНОМИЧЕСКО И ФИНАНСОВО ИЗМЕРЕНИЕ 

Модератор: проф. д-р Ингрид Шикова, ръководител на 
проекта „Жан Монецентър за високи постижения“, катедра 
„Европеистика“, Софийски университет „Св. Климент 
Охридски“ 

o Доц. дпн Калоян Симеонов, катедра „Европеистика“, Софийски университет 
„Св. Климент Охридски“ – “Еврото в Европа и по света – 20 години по-късно” 

o Проф. д-р Денчо Георгиев, Свободен униврсите, Брюксел, Белгия – 
“Многогодишната финансова рамка и бъдещето на Европейския съюз” 

o Проф. д-р Искра Балканска, Българска академия на науките – “Засилване на 
протекционистките тенденции: потенциални ефекти за Европейския съюз” 

o Проф. д-р Татяна Хубенова, Българска академия на науките – 
“Предизвикателства пред подобряването на ефективността в борбата с измамите 
при усвояването на еврофондовете. Българсият опит от 2007 г. до наши дни” 

o Доц. д-р Светла Бонева, Университет за национално и световно стопанство, 
София – “Казусът Брекзит – сценариите и тяхното отражение” 

o Гл. ас. д-р Ваня Стаматова, Бургаски свободен университет – “Правни аспекти на 
закрилата на морските интереси на ЕС” 

o Дискусия 

 

11.15- 11.45  кафе пауза 

 

11.45 – 12.45 Пета кръгла маса:  

ЕВРОПЕЙСКА ИДЕНТИЧНОСТ И КУЛТУРА 

Модератор: проф. д-р Мария Стойчева, катедра 
„Европеистика“, Софийски университет „Св. Климент 
Охридски“ 

o Проф. Иван Кабаков, д.н., Философски факултет, Софийски университет „Св. 
Климент Охридски“ – “Общо културно наследство – повече приобщаваща 
Европа” 

o Проф. Уанг Ксиаохаи, Университет Гуангдонг, Китай – „ Култура и устойчивост 
на Европейския съюз“ 



6 
 

o Проф. д-р Славенко Гъргуревич, Асоциация за изследвания и развитие 
Евробалкан, Сърбия – “Да имаш или да бъдеш – проследяване на европейското 
културно наследство и проникване на културите” 

o Д-р Алис Чик, Университет Макуайъри, Австралия – „Бъдещето на европейските 
езици в Австралия“ 

 

12.50– 13.30 Продължение на Пета кръгла маса 

Модератор: проф. д-р Мария Стойчева, катедра 
„Европеистика“, Софийски университет „Св. Климент 
Охридски“ 

 

o Доц. д-р Емилия Георгиева, Университет за национално и световно стопанство, 
София – “Европа между визионерските проекти и съвременната политическа 
реалност” 

o Гл.ас. д-р Любомир Стефанов, Нов български университет – “Европа на 
нациите срещу Европа на европейците” 

o Доц. д-р Пламен Ралчев, Университет за национално и световно стопанство, 
София – “Европейска идентичност и европейско общество – липсващата 
социална основа на европейския интеграционен проект” 

o Дискусия 
 
 

13.30 Финални коментари и закриване на конференцията  


