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О   Т   Ч   Е   Т 
 

за организацията и провеждането на 
 

ВТОРИ ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРЕН ДОКТОРАНТСКИ ФОРУМ 
29-31 август 2019г.  

хотел „Самоков”, Боровец 
 
 

Изготвен от: 
Център за обучение – БАН 

Кариерен център към ЦО-БАН 
 
 
Организатор на събитието: 

Втори интердисциплинарен докторантски форум бе организиран от Център за 
обучение – БАН (www.edu.bas.bg) и Кариерен център към ЦО-БАН 
(https://www.facebook.com/careercenterbas/). 

 

Организационен комитет: 

 

Председател: проф. дбн Евдокия Пашева, Директор на Център за обучение – БАН  

 

Основен 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 

 

Екип по време на провеждане на събитието (допълващ): 

Ренета Петрова, главен експерт, Отдел "Секретариат, протокол и връзки с 
обществеността", БАН 

Роза Цонева, служител човешки ресурси, Отдел „Административно обслужване и 
човешки ресурси”, БАН 

Милена Горанова, зам.-гл. счетоводител, Отдел "Бюджетно финансиране и счетоводна 
дейност", БАН 

Мария Петкова, преподавател към Сектор „Езиково обучение”, към ЦО-БАН 

Вяра Иванова, технически изпълнител към ЦО-БАН 

http://www.edu.bas.bg/
https://www.facebook.com/careercenterbas/
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Дати на провеждане: 

29-31 август 2019г. 

 

Продължителност: 

10.00 – 17.45ч. (29 август 2019г.) 

08.45 – 17.45ч. (30 август 2019г.) 

09.00 – 12.30ч. (31 август 2019г.) 

 

Място на провеждане: 

Хотел „Самоков”, Боровец 

 

Използвани средства за комуникация при предварителното популяризиране:  

• информационен имейл до директорите и научните секретари на всички ПНЗ при БАН 

• информационно съобщение на уеб-сайта на БАН 

• информационно съобщение на уеб-сайта на Център за обучение – БАН  

• информационно съобщение във Фейсбук страницата на БАН 

• информационно съобщение във Фейсбук страницата на Кариерен център към ЦО-БАН 

• информационно съобщение във Фейсбук страницата на Междууниверситетски център 
за развитие на кариерата, УНСС 

• лични контакти 

 

Присъстваща аудитория: 

• 80 докторанти с участия с доклад (PowerPoint презентация) или постер (фигурират с 
име, институт/ВУЗ, имейл, заглавие и резюме на доклада/постера в Сборник с материали 
от Втори интердисциплинарен докторантски форум) 

• 8 модератора/жури – научни секретари от БАН (проф. дфн Севдалина Димитрова, 
проф. д-р Емил Маноах, доц. д-р Оля Стоилова, проф. дбн Нина Атанасова, чл. кор. дбн 
Димитър Иванов, проф.  дгн Кристалина Стойкова, проф. д-р Йоана Спасова-Дикова и 
доц.  д-р Ергюл Таир Реджеб) 

• 11 члена на организационния екип (председател, основен и допълващ екип по време 
на провеждане на събитието) 

общо: 99 лица 

 

Същност и основни цели: 

Организирането на интердисциплинарни форуми за докторанти вече е традиция за 
Център за обучение – БАН. Първото събитие, ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРЕН ДОКТОРАНТСКИ 
ФОРУМ, се проведе на 6-7 април 2016г.. в София и в него взеха участие 88 презентатори 
докторанти, поканени лектори и слушатели. След оценяване от специализиран екип от 
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модератори/жури, 7 докторанта бяха наградени за отлично представени доклад/постер 
по време на церемония по Официално награждаване. 

ВТОРИЯТ ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРЕН ДОКТОРАНТСКИ ФОРУМ бе посветен на 150та 
годишнина на Българската академия на науките. Събитието беше организирано от 
Център за обучение – БАН и Кариерен център към ЦО-БАН. 

Форумът бе предназначен за докторанти, които се намират на различен етап от своето 
научно и кариерно развитие.  

Събитието имаше за цел да предостави на младите хора възможност да споделят своите 
научни идеи, да насърчи интердисциплинарното мислене, да подпомогне обмена на 
научно знание, комуникацията с колеги и утвърдени учени. 

 

Организация и провеждане: 

Докторантите имаха възможност да участват във форума, като представят своите 
изследвания под формата на доклад (PowerPoint презентация) или постер.  

Докторантите, които желаеха да участват в събитието с доклад или постер, попълниха  
Форма за регистрация и резюме и я изпратиха на електронна поща: 
phdforumbas@gmail.com.  

Формата  изискваше участниците да предоставят следната информация: 

• Име и фамилия на докторанта 

• Институт на БАН или ВУЗ 

• Научен ръководител 

• Форма на докторантура (редовна/задочна/свободна) 

• Година на зачисляване 

• Имейл 

• Мобилен телефон 

• Форма на участие във форума: участие с доклад (PowerPoint презентация) / участие с 
постер 

• Заглавие на доклада или постера 

• Автор(и) на доклада 

• Резюме (до 250 думи): кратко представяне на следната информация - цел на 
изследването; методология; резултати; приложимост и приноси 

• Научно-изследователско направление на доклад или постер 

• Данни за фактура на физическо или юридическо лице (за докторанти от други ВУЗ) 

Всеки докторант имаше възможност да участва във форума само с един доклад или 
постер. Участниците с доклади и постери бяха оценявани от научно жури. Най-добрите 
научни разработки бяха отличени с дипломи.     

Официалният език на форума беше български. 

Участието във Втория интердисциплинарен докторантски форум беше безплатно за 
докторанти от Българска академия на науките и включваше: настаняване за 2 нощувки 
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тип пълен пансион (FB), сборник с резюмета на представените на събитието доклади 
или постери, материали и сертификат за участие.  

За докторантите от други ВУЗ, които имаха желание да участват във форума, беше 
необходимо да се заплати такса правоучастие от 100 лева (преведена по банков път по 
сметката на Център за обучение – БАН). 

Основната част от събитието включваше провеждането на сесии с доклади (PowerPoint 
презентации) на докторанти от сродни научни области, водени от модератори – научни 
секретари в съответната област. По време на тези сесии всеки докторант, който бе 
одобрен за устна презентация, разполагаше с 10 мин., за да представи основните акценти 
от разработвания от него дисертационен труд/изследване – цели, методи и резултати. 
След края на презентациите във всяка сесия беше отделено време за дискусия по 
представените теми.  

Докторантите, които бяха подготвили постери с резултатите от свои изследвания, имаха 
възможност да запознаят с тях участниците във форума по време на специално 
обособена постерна сесия.  

В заключителната част на форума беше проведена предназначена за всички докторанти 
Информационна среща по програма ЕРАЗЪМ+, с лектор Томина Галибова, ЕРАЗЪМ 
координатор, главен експерт към Отдел "Международна дейност, оперативни програми 
и проекти", БАН. 

По време на Втория интердисциплинарен докторантски форум бяха представени: 

• 60 доклада (PowerPoint презентации)  на участници от БАН и от университети в 
страната – СУ “Св. Климент Охридски“, УАСГ, ХТМУ, УНСС, Университет „Проф. д-р Асен 
Златаров”, Бургас и Аграрен университет, Пловдив, разпределени в сесии по следните 8 
научни направления: 

- ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИИ 

- НАНОНАУКИ, НОВИ МАТЕРИАЛИ И ТЕХНОЛОГИИ 

- КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО И НАЦИОНАЛНА ИДЕНТИЧНОСТ 

- ЧОВЕК И ОБЩЕСТВО 

- БИОМЕДИЦИНА И КАЧЕСТВО НА ЖИВОТ 

- БИОРАЗНООБРАЗИЕ, БИОРЕСУРСИ И ЕКОЛОГИЯ 

- КЛИМАТИЧНИ ПРОМЕНИ, РИСКОВЕ И ПРИРОДНИ РЕСУРСИ  

- АСТРОНОМИЯ, КОСМИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ 

В табличен вид са посочени имената на участниците, съответният институт/ВУЗ и 
темите на представените доклади: 

Име, фамилия 
 
Институт / ВУЗ 
 

 
Тема на доклада 
 

Албена Димитрова 
Институт по експериментална 
морфология, патология и антропология 
с музей - БАН 

Влияние на  спортната дейност върху 
морфологичната характеристика на 
11-13 годишни тенис състезателки 

Анастасия 
Златкова Институт по роботика - БАН   Иновационен подход за мониторинг на 

сложни био-процеси 

Анет Маринова-
Митова 

Институт за изследване на населението 
и човека - БАН  

Личностно развитие и образование: 
подкрепа за личностно развитие в 
българското училище 



5 
 

Анита Борисова Университет за национално и световно 
стопанство 

Правни принципи при обработването 
на лични данни 

Бела Василева Институт по молекулярна биология 
„Академик Румен Цанев” - БАН 

Значение на хроматиновата структура 
за клетъчния отговор към стрес от УВ 
светлина 

Биляна Римческа  Институт по биоразнообразие и 
екосистемни изследвания - БАН 

Типология и оценка на екологичното 
състояние на планински и 
полупланински реки от Екорегион 7, 
базирана на макрозообентосните 
съобщества 

Блага Благоева 
Институт по оптически материали и 
технологии „Акад. Йордан Малиновски” - 
БАН 

Фотоанизотропни среди за оптичен 
запис, чувствителни във видимата и 
ултравиолетовата спектрални области  

Благой Койчев Институт за гората - БАН 

Възраст на жертвите на вълка (Canis 
lupus L.) при копитните животни по 
намерени останки в Централна Стара 
планина 

Василена Дакова 
Институт по експериментална 
морфология, патология и антропология 
с музей - БАН 

Проучване на видовия състав на 
кърлежите по кучетата от района на 
София 

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 

Габриела Гарова Институт за държавата и правото - БАН 
Правна уредба на основните 
частноправни дейности на България в 
сферата на космическите изследвания 

Георги Бакьов Институт за държавата и правото - БАН 
Относно обема на правосубектността 
на универсалните международни 
организации 

Георги Матеев 
Институт по оптически материали и 
технологии „Акад. Йордан Малиновски” - 
БАН 

Оптични свойства и приложения на 
нанокомпозитни материали на 
основата на азобензени 

Георги Славов Институт за икономически изследвания 
– БАН 

Перспективи пред капиталовия пазар в 
България 

Дамян Дамянов Институт за гората - БАН 

АНАЛИЗ  НА ВЪЗРАСТОВИТЕ 
ИЗМЕНЕНИЯ В РАСТЕЖА НА ДОЛНИТЕ 
ГЛИГИ ПРИ МЪЖКИТЕ  НА ДИВАТА 
СВИНЯ (SUS SCROFA L.) 

Десислава 
Гергинова   

Институт по органична химия с Център 
по фитохимия - БАН  

Пчелен мед – как да разпознаем 
истинския, използвайки ЯМР 
спектроскопия   

Детелина 
Камбурова 

Институт по математика и информатика 
- БАН 

Вариационни принципи за supinf 
задачи с ограничения 

Диляна Ангелова  Софийски университет „Св. Климент 
Охридски" 

Изискванията за сигурност при 
провеждане на свижданията в 
затворите в България и правото на 
личен и семеен живот на лишените от 
свобода  

Димитър Добрев Институт по математика и информатика 
- БАН 

Компютърна симулация на 
събитийните модели 

Ева Филипова Институт за гората - БАН 
Щамове на Cryphonectria parasitica в 
България и възможности за 
биологична борба с патогена  

Евдокия Белина 
Институт по оптически материали и 
технологии „Акад. Йордан Малиновски” - 
БАН 

Перспективи за неинвазивно 
измерване на кръвна захар чрез 
детектиране на гликиран хемоглобин  

Звезделина 
Айдарова 

Национален институт по геофизика, 
геодезия и география - БАН 

Групиране на кладенци по условия на 
замърсяване на грунтовите води с 
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арсен с помощта на клъстерен анализ 

Здравко Ангелов  Софийски университет „Св. Климент 
Охридски" 

Бъдещето на деца, обучавани и 
възпитавани в училища без бъдеще 

Зоя Кичева-
Зафирова 

Институт по математика и информатика 
- БАН 

Изследване динамичното поведение на 
линейни модели CNN, описващи 
явления в биологията 

Илиана Петрова 
Саласар 

Институт за изследване на изкуствата - 
БАН 

Синергийни аспекти в танц-терапията 
на XXI век 

Илиян Траянов Химикотехнологичен и металургичен 
университет 

Нанофилтруване на екстракти от 
природни продукти в полярни и по-
малко полярни разтворители и 3D 
симулация на процеса в CFD програма 

Ирена Георгиева Институт за изследване на населението 
и човека - БАН   

Теоритични модели на 
взаимовръзката между семейните 
политики, 
променящите се джендърни 
взаимоотношения в семейството и 
нагласите 
към родителството 

Йордан Танковски Институт по невробиология - БАН 

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

Калина Кусева Университет по архитектура, 
строителство и геодезия 

Методико-планови аспекти на 
управлението на градското развитие. 
Постановки по време на бедствия и 
аварии 

Катя Каменова-
Стоянова Институт по полимери - БАН 

Получаване на добре дефинирани 
амфифилни блокови съполимери чрез 
комбиниране на различни синтетични 
подходи и тяхното приложение в 
биомедицината 

Красимир Георгиев Институт по механика - БАН 

Изследване на стъклопакет с 
циркулиращ флуиден поток като 
фасден елемент с методите на 
механика на флуидите 

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 

Маргарита 
Балабанова Институт за държавата и правото - БАН Търговска фирма - същност, 

разграничения и защита 

Мария Аргирова Институт по органична химия с Център 
по фитохимия - БАН 

Специализирана спектрална база 
данни за изследване и 
идентифициране на материали от 
българското културно наследство  

Мая Станчева Университет „Проф. д-р Асен Златаров”, 
Бургас 

Проследяване динамиката на 
разтворимите фосфати по време на 
анаеробно разграждане на тор от 
животновъдство 

Милка Тодорова-
Добрикова Институт за държавата и правото - БАН 

Съвременният тероризъм - нов 
нетрадиционен участник в 
международните отношения. Същност, 
проявления и превенция 

Наско Начев Институт по полимери - БАН 

Композитни влакнести материали на 
основата на целулозен ацетат и 
наноразмерен ZnO с потенциални 
приложения в селското стопанство 
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Наташа Ноева Институт за изследване на изкуствата - 
БАН 

Галерия „Раковски“ 125 – 
институционален център на 
художествения живот (1940 - 1972) 

Петър Топуров Институт за държавата и правото - БАН 
Нищожност на договорната клауза за 
възнаградителна лихва, поради 
накърняване на добрите нрави 

Петя Стоянова Институт за държавата и правото - БАН Правно значение на оценката на 
кредитоспособността на потребителя  

Полина Гудева Институт за изследване на населението 
и човека - БАН   

Пилотно изследване на личностен 
въпросник BFAS (аспекти на 
факторите на голямата петорка) на 
Колин Деянг 

Радина Раденкова Институт за етнология и фолклористика 
с Етнографски музей - БАН 

Ролята на благотворителните  
организации в извънсемейните 
групови форми на социализация на 
българските деца в първата половина 
на ХХ  в. 

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 

Райна Джурова-
Рождественска 

Институт за етнология и фолклористика 
с Етнографски музей - БАН 

Женски целителни практики в 
съвременността 

Регина Стоилова Софийски университет „Св. Климент 
Охридски" 

Отговаря ли разбирането на 
българския съд за правен интерес на 
съвременните екологични проблеми?  

Румяна Иванова Аграрен университет, Пловдив 
Токачката – ценен елемент на 
биоразнообразието от стопански 
ценни птици в България 

Руслана Маргова Софийски университет „Св. Климент 
Охридски" Истина и фалшиви новини  

Светла Георгиева Национален институт по геофизика, 
геодезия и география - БАН 

Анализ и оценка на човешкия капитал 
в селските райони на Южна централна 
България  

Симона Донева Институт по механика - БАН Термо-еластични трептения на кръгла 
плоча 

София Славова Институт по обща и неорганична химия 
- БАН 

От формамид до нуклеобази – 
подреждане на пъзела 

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 Кюркчиев Национален институт по геофизика, 
геодезия и география - БАН 

Радон в моделни карстови пещери в 
Западните Родопи 

Стоян Стоянов Софийски университет „Св. Климент 
Охридски“ Полските кризи (1956-1981) 

Таня Малакова Институт по електроника “Академик 
Емил Джаков“ - БАН 

Неутронно-дифракционни 
изследвания на оксиди с 
перовскитоподобна структура с 
приложения в твърдооксидна горивна 
клетка 

Тодорка Сребчева  Аграрен университет, Пловдив 

Определяне алелното  състояние  на 
генa Pun 1, отговорен  за синтеза на 
капсаициноиди при пипера-р.Capsicum, 
в избрани видове 
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Ханна Христова  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 

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 

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 

Юлия Попчева  Институт за етнология и фолклористика 
с Етнографски музей - БАН Преосмисляне на общността   

 

• 20 постерa (подготвени по предварително зададен максимален размер) на участници 
от БАН, НБУ и СУ “Св. Климент Охридски“, разпределени в следните 6 научни 
направления: 

- НАНОНАУКИ, НОВИ МАТЕРИАЛИ И ТЕХНОЛОГИИ 

- ЧОВЕК И ОБЩЕСТВО 

- БИОМЕДИЦИНА И КАЧЕСТВО НА ЖИВОТ 

- БИОРАЗНООБРАЗИЕ, БИОРЕСУРСИ И ЕКОЛОГИЯ 

- КЛИМАТИЧНИ ПРОМЕНИ, РИСКОВЕ И ПРИРОДНИ РЕСУРСИ 

- АСТРОНОМИЯ, КОСМИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ 

В табличен вид са посочени имената на участниците, съответният институт/ВУЗ и 
темите на представените постери: 

Име, фамилия 
 
Институт / ВУЗ 
 

 
Тема на постера 
 

Виктор Маркулиев Институт по органична химия с Център 
по фитохимия - БАН 

Определяне съдържанието на етанол в 
проби българско розово масло чрез 
NIR спектроскопия. 

Диана Кичукова Институт по обща и неорганична химия 
- БАН 

Изследване на въздействието на 
различни меки редуктори в синтеза на 
RGO 

Ели Павлова-
Трайкова Институт за гората- БАН Оценка на ерозията в планински 

водосбори 

Емилия 
Кърджилова Нов български университет 

Теорията за привързаността и 
потребността от постоянна фигура на 
привързаност в ранното детско 
развитие 

Здравка Петрова 
Институт по експериментална 
морфология, патология и антропология 
с музей - БАН 

Проучвания върху цитотоксичната / 
потенциалната антитуморна 
активност на новосинтезирани 
комплекси на рутений (III) с шифови 
бази 

Зорница Стоянова Институт по физиология на растенията 
и генетика - БАН 

Болести, причинени от гъбния патоген 
Colletotrichum coccodes по 
зеленчукови култури от семейство 
Картофови (Solanaceae) в България 
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Кристина Петрова Институт за български език „Професор 
Любомир Андрейчин“ - БАН 

За едно название на òхлюва в 
българския език 

Лили Добрева Институт по микробиология „Стефан 
Ангелов” - БАН 

Антиоксидантна активност  на 
кандидат-пробиотични лактобацили’’ 

Мая Ангеловска  Институт по микробиология „Стефан 
Ангелов” - БАН 

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

Милен Замфиров Институт за космически изследвания и 
технологии - БАН 

Процеси на взаимодействие на лазерно 
лъчение с фотоелементи 

Надежда Шопова Национален институт по метеорология 
и хидрология 

Симулиране на растеж, развитие и 
продуктивност при царевица в района 
на Пловдив чрез модела WOFOST 

Николай Павлов Софийски университет „Св. Климент 
Охридски“ Хайдегеровият прочит на Кант 

Росен Спасов 
Институт по експериментална 
морфология, патология и антропология 
с музей - БАН 

Опитимизиране и прилагане на 
комплексен подход за изследване на 
цитотоксичната / потенциалната 
антитуморна активност на 
новосинтезирани съединения в 
клетъчни култури 

Севдалин Белилов Институт за гората - БАН 

Биологични особености на върховия 
корояд (Ips acuminatus Gyll.) 
(Coleoptera: Curculionidae, Scolytinae) в 
Ихтиманска Средна гора 

Северина 
Борджукова 

Национален институт по геофизика, 
геодезия и география - БАН 

Географска информационна система за 
туристическа инфраструктура на 
Община Троян 

Сианна Хлебарска Институт за гората - БАН 
Биология, екология и вредност на 
Diplodia sapinea върху видове от род 
Pinus в култури в Южна България 

Силвия Христова Институт по органична химия с Център 
по фитохимия - БАН 

Детайлно изследване на действието на 
роторни превключватели 

Симона Захова Институт по полимери - БАН Биополимерите - алтернатива на 
конвенционалните пластмаси 

Таня Глухчева Софийски университет „Св. Климент 
Охридски" 

Жените - лидери на крайнодесни 
популистки партии в демократична 
Европа 

Юлия Иванова Институт по невробиология - БАН 

Ефекти на субхроничното прилагане 
на цинк и олово и тяхната комбинация 
върху чернодробната 
монооксигеназна ензимна активност 

 

Подробната програма на Втория интердисциплинарнен докторантски форум е включена 
и като част от Сборника с материали от Втори интердисциплинарен докторантски 
форум. 

Към събитието беше проявен силен интерес. Докторантите бяха селектирани за участие, 
въз основа на изпратените от тях резюмета, като при част от тях се наложи нанасяне на 
допълнителни корекции преди одобряването им за участие. В следствие на това, 
представените доклади (PowerPoint презентации) и постери на участниците бяха 
подготвени на високо ниво, много от тях се отличаваха както с прецизно представена 
научна информация, така и с подчертана интердисциплинарност на разработваната 
проблематика. Дискусиите след всяка презентация бяха оживени и градивни.  

Освен че успяха да обменят ценни научни идеи, участниците във форума създадоха 
атмосфера, изпълнена с много добро настроение, нови контакти и приятелства. 

Информационната среща по програма ЕРАЗЪМ+ предостави изключително полезна 
информация за присъстващите докторанти от всички научни направления. 
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Всички участници с доклад (PowerPoint презентация) или постер получиха 
индивидуални писмени удостоверения за своето участие в събитието. Всички 
присъстващи получиха екземпляр от Сборник с материали от Втори 
интердисциплинарен докторантски форум, както и материали (чанта за лаптоп, флаш 
памет, тефтер с химикалка, визитник), брандирани за форума и предоставени от Център 
за обучение-БАН.  

На участниците, представили доклад (PowerPoint презентация) или постер, бяха 
зачетени 20 кредита. 

Вторият интердисциплинарен докторантски форум беше отразен, посредством 
присъствен списък и снимков материал. 

Доброволно предоставените от участниците лични данни (форми за регистрация и 
снимки) бяха използвани единствено във връзка с организирането, провеждането и 
отразяването на Втория интердисциплинарен докторантски форум. 

 

Награди за отлично представени презентации 

Научно жури оцени  изнесените по време на форума доклади (PowerPoint презентации) и 
постери и отличи най-добри научни разработки.  

Научното жури беше съставено от научните секретари от БАН, както следва: 
председател: проф. дфн Севдалина Димитрова; членове: проф. д-р Емил Маноах, доц. д-р 
Оля Стоилова, проф. дбн Нина Атанасова, чл. кор. дбн Димитър Иванов, проф.  дгн 
Кристалина Стойкова, проф. д-р Йоана Спасова-Дикова и доц.  д-р Ергюл Таир Реджеб. 

Бяха отличени 15 докторанти, участници във Втория интердисциплинарен 
докторантски форум.  

Дипломите на отличените докторанти бяха връчени от главния научен секретар и 
Директор на център за обучение – БАН, проф. Евдокия Пашева, на официална церемония, 
която се проведе на 27.09.2019г. в Център за обучение - БАН. 

Наградените участници бяха от БАН, СУ „Св. Климент Охридски“, Аграрен университет, 
Пловдив и УАСГ. 

На церемонията присъстваха научните секретари на БАН и научни ръководители на 
докторантите. 

  

За отлично участие с доклад бяха наградени: 

I-ва награда 

1. Блага Благоева – Институт по оптически материали и технологии „Акад. Йордан 
Малиновски” – БАН 
2. Катя Каменова-Стоянова – Институт по полимери - БАН 
3. Радина Раденкова – Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей - 
БАН 
4. Бела Василева – Институт по молекулярна биология „Академик Румен Цанев” - БАН 
5. Десислава Гергинова – Институт по органична химия с Център по фитохимия - БАН 
6. Тодорка Сребчева – Аграрен университет, Пловдив 

II-ра награда 

1. Анастасия Златкова – Институт по роботика – БАН 
2. Диляна Ангелова – СУ „Св. Климент Охридски“ 
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3. Мария Аргирова – Институт по органична химия с Център по фитохимия - БАН 
4. Виктория Петрова – Институт за български език „Професор Любомир Андрейчин“ – 
БАН 
5. Калина Кусева – Университет по архитектура, строителство и геодезия 
6. Христо Банов – Институт за държавата и правото - БАН 

 

За отлично участие с постер бяха наградени: 

1. Севдалин Белилов – Институт за гората - БАН 
2. Николай Павлов – СУ „Св. Климент Охридски“ 
3. Надежда Шопова – Институт за изследвания на климата, атмосферата и водите - БАН  

 

При определянето на наградените участници научното жури анализира задълбочено 
всички представени доклади/постери по следните критерии:  

• Актуалност/полезен ефект на темата 

• Компетентност/задълбочени знания по темата 

• Поведение пред аудитория/умения за увлекателно презентиране 

• Дизайн/оформление на презентацията 

 

Сборник с материали: 

Във връзка с Втория интердисциплинарния докторантски форум бе подготвен, 
отпечатан и разпространен сред аудиторията, сборник с материали. Сборникът съдържа 
резюмета от представените материали по време на форума. Включени са резюмета на 80 
доклада/постера, предоставена е и информация за контакт с участниците и 
организационния комитет на форума. Изданието е с цветни корици, с обем 148 стр., в 
тираж 110 броя).  

 

Използвани средства за комуникация при популяризиране на проведеното събитие 
след неговото приключване:  

• информационен имейл до участниците 

• информационно съобщение на уеб-сайта на БАН 

• информационно съобщение на уеб-сайта на Център за обучение – БАН  

• информационно съобщение във Фейсбук страницата на БАН 

• информационно съобщение във Фейсбук страницата на Кариерен център към ЦО-БАН 

 

Мнение и оценка от участници в събитието /по имейл/: 

Илиана Петрова Саласар, Институт за изследване на изкуствата – БАН (участник) 

Благодаря Ви сърдечно за прекрасната организация и възможности! Живи и здрави до 
следващия форум! Желая всичко най-светло и добро! 

Петър Топуров, Институт за държавата и правото – БАН (участник) 

... благодаря за перфектната организация :) Хубав ден! 
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Райна Джурова-Рождественска, Институт за етнология и фолклористика с 
Етнографски музей – БАН (участник) 

... Благодаря Ви за перфектно организираното събитие и за възможността за изява! 
Благодаря за снимките. Приятни и успешни дни и до нови срещи! 

 

Перспективи: 

Предвид проявения силен интерес към събитието, което се провежда вече за втори път, 
Център за обучение – БАН и Кариерен център към ЦО-БАН планират установяване на 
традиция за ежегодно провеждане на Интердисциплинарния докторантски форум. 
За основна цел се предвижда привличането на все по-голям брой докторанти от 
институтите на БАН/ВУЗ за обмен на опит и перспектива за съвместна дейност, както и 
представянето на презентации с все по-високо научно-приложно качество. 

 

Контакти с организационен екип (основен): 
 
Име, фамилия 

 
Месторабота 
 

 
E-mail 

проф. дбн Евдокия Пашева Директор Център за обучение - БАН   

Райна Грозданова Сектор „Общо обучение”, Център за обучение - БАН  tdc-phd@cu.bas.bg 

гл. ас. д-р Виктория 
Недева-Атанасова 

Кариерен център, Център за обучение - БАН  vnedevabas@gmail.com 

Петя Александрова Център за обучение - БАН  petya@cu.bas.bg 

Томина Галибова Отдел "Международна дейност, оперативни 
програми и проекти", БАН 

tominaglb@cu.bas.bg 

Йорданка Червенкова Сектор „Езиково обучение”, Център за обучение - 
БАН  

trainingcenter@mail.bg 

 

Приложения към настоящия отчет: 

• Екземпляр от Сборник с материали от Интердисциплинарния докторантски форум е 
приложен към настоящия отчет, вкл. подробна програма на събитието 

• Присъствен списък от Втория интердисциплинарния докторантски форум –
регистрирани лица  с име, институт на БАН/ВУЗ, научно-изследователско направление, 
форма на участие (доклад/постер), имейл, мобилен телефон и подпис 

• Снимков материал от Втория интердисциплинарен докторантски форум 
 


