
  
 

на годишната научна конференция 
на Българската асоциация за европейски изследвания 

 

„ЕС СЛЕД 2020 Г. - В ТЪРСЕНЕ НА ИДЕНТИЧНОСТ, 
УСТОЙЧИВОСТ И РАСТЕЖ“ 

 
Конференцията ще се проведе на 26.10.2017 г. в Дома на Европа („Г.С.Раковски“ №124) 
 
09.30 – 09.45  Регистрация 
 
09.45 – 10.15 Откриване и приветствие от г-жа Моника Панайотова, Заместник-

министър в Министерството за българското председателство на Съвета 
на ЕС 2018 г. 

 
10.15 – 12.30 Първи панел: „Икономически, социални и екологични 

предизвикателства и цели“  
(модератор: проф. Ингрид Шикова) 
 

10.15 – 11.30   Първа част: Еврозоната и финансовото бъдеще на ЕС 
 Финансовото бъдеще на Европейския съюз,  

проф. Методи Христов 
 Еврозоната на Европейския съюз в търсене на идентичност и нови 

решения за своето бъдеще,  
   доц. Емилия Георгиева 
   Еврозоната – клуб на елита или двигател на интеграцията 
   Христо Панев 
   Да преосмислим пътя на България към еврозоната, 
   доц. Калоян Симеонов 
 Регионалното и местно измерение в Многогодишната финансова рамка 

на ЕС след 2020 г. – приоритети и тенденции, 
Димитър Пехливанов 

11.15 – 11.30  Дискусия 
 
11.30 – 12.30  Втора част: Икономически и социални предизвикателства 
11.30 – 11.45  Неравенствата и бъдещето на Европейския съюз 
   доц. Денчо Георгиев 
11.45 – 12.00 Влияние на реформата на Общата селскостопанска политика на ЕС върху 

европейската интеграция: проблеми и перспективи, 
    проф. Татяна Хубенова 
12.00 – 12.15 Икономически и социални ефекти от висшето образование в държавите-

членки на Европейския съюз, 
Кристина Стефанова, Николай Величков 

       ПРОГРАМА 



12.15 – 12.30  Дискусия 
 

12.30 – 13.00  Коктейл 
 
13.00 – 15.15 Втори панел: „Гражданите и институциите в търсене на нови решения“ 

(модератор: доц. Румяна Коларова) 
 

13.00 – 13.15 Новите идентичности в Европейския съюз през призмата на суверенната 
държава, 

 Бианка Тошева-Пешева 
13.15 – 13.30 Сценариите за развитие на ЕС и съдбата на демокрацията, 
 доц. Олга Симова 
13.30 – 13.45 Бялата книга за бъдещето на ЕС и отзвукът й в България, 
 Моника Моралийска 
13.45 – 14.00 Независимият европейски прокурор, 
 проф. Екатерина Михайлова, Деяна Марчева  
14.00 – 14.15 Европа на гражданите и транснационална пряка демокрация: 

европейската гражданска инициатива пет години по-късно, 
 Радосвета Кръстанова 
14.15 – 14.30 Европейската гражданска инициатива: стъпка напред или не за 

намаляване на демократичния дефицит в ЕС 
 Милена Апостоловска-Степаноска (Република Македония) 
14.30 – 14.45 Гражданската осведоменост за процеса ва вземане на решения в ЕС - 

ключът към успеха на Европейския съюз, 
 Гергана Радойкова 
14.45 – 15.15 Дискусия 
  
15.15 – 15.45  Кафе-пауза 
 
15.45 – 17.15 Трети панел: „Външни отношения и сигурност“  

(модератор: проф. Динко Динков) 
15.45 – 16.00  ЕС и борбата с нелоялните търговски практики в международен аспект, 
   проф. Димитър Хаджиниколов 
16.00 – 16.15  ЕС и Китай: сътрудничество и/или съперничество, 

Антонина Хабова 
16.15 – 16.30  Общност на несигурности, 
   Мира Кънева 
16.30 – 16.45 Европейският съюз в прехода към нисковъглеродна икономика в 

контекста на предизвикателствата пред европейския енергиен пазар, 
 Алексей Маргоевски 
16.45 – 17.00 Отношенията ЕС-Централна Азия в енергийния сектор: адаптиране към 

новите реалности, Елизабет Йонева 
17.00 – 17.15 Новите глобални цели на устойчиво развитие: предизвикателствата пред 

политиката на развитие на ЕС и участието на България, 
 Теодора Симеонова 
  

 
17.15 – 17.30  Обобщаване на резултатите и закриване на конференцията 


