
 

 

МЕСЕЦ НА НАУКАТА - ВАРНА 2017 
 

 

  

 

   

 

   
 

 

 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА  КОНФЕРЕНЦИЯ 

 

 

 

НАУКАТА  

В СЛУЖБА НА ОБЩЕСТВОТО – 2017 

 

 

27 октомври 2017 г. 

гр. Варна 

 

 



 

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

проф. д-р Виолета Йотова, д.м.н. 

 

НАУЧЕН СЕКРЕТАР: 

проф. д-р Златислав Стоянов, д.м.н. 

 

ЧЛЕНОВЕ: 

г-н Пейчо Пейчев – зам.-кмет 

на Община Варна 

проф. д-р Красимир Иванов, д.м.н. 

проф. д.ик.н. Анна Недялкова 

проф. д.пс.н. Галя Герчева 

проф. д-р Пламен Илиев 

проф. д-р Росен Василев 

проф. д-р Румен Кишев 

проф. д-р Даниела Петрова 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЕКРЕТАР: 

докт. Полина Иванова 
 



ПРОГРАМА 

 

Пленарна сесия 

Втора аудитория на Медицински университет 

“Проф. д-р Параскев Стоянов”   

гр. Варна, ул. „Марин Дринов” № 55 
 

 

 

09.00 – 10.00 – Регистрация. 

 

10.00 – 10.20 – Откриване на научната конференция и 

приветствия от официалните гости. 

 

10.20 – 10.30 – Връчване на награди на Съюза на 

учените – Варна. 

 

 

 

Пленарни доклади 

10.30–11.30 – Хуан Естебан Юпанки Вилялобос, поет, 

писател, философ, художник и университетски 

преподавател, лидер на индианските общности в 

северната част на Перу - доклад на тема "Философията 

и науката на инките". 

 

11.30–12.30 – проф. д-р Димитър Теодосиев, 

председател на Научния съвет на Институт за 

космически изследвания и технологии - БАН  - доклад на 

тема - "Настоящето и бъдещето на космическите 

изследвания у нас". 

 

 

 



Заседания по секции 
(13.30 – 17.00) 

 

  „Медицина и дентална медицина” 

място: трета аудитория на Медицински университет 

модератор: Доц. д-р Зорница Златарова, д.м.н.  

(zornitsa.zlatarova@mu-varna.bg, zzlatarova@abv.bg). 

 

 „Икономически науки”  

място:  

Първа секция - зала 205  

Втора секция - зала 446 

Икономически университет - Варна 

модератор: проф. д-р Цвета Зафирова 

(tzveta_zafirova@abv.bg).  
 
 

  „Технически науки” 

място: зала 216М на Технически университет – Варна 

модератори: д-р Йордан Бояджиев, д-р Любомир 

Камбуров 

(j_boyadjiev@abv.bg, lkamburov@mail.bg). 

 
 

  „Океанология” и „Морски науки и 

технологии” 

място: учебна зала на Институт по рибни ресурси 

модератор: доц. д-р Траян Траянов  

(ttrayanov@mail.bg). 

 

 

 „Социални, стопански и правни науки” 

място: зала 116 в Икономически университет-Варна  

модератор: доц. д-р Галина Йолова  

(inayolova@mail.bg). 
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