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П Р О Г Р А М А

Първи ден – 2  0     ное  мври 2014 (четвъртък)

10.00 – 10.30 ч. – Регистрация и кафе

10.30 –11.00 ч. – Откриване на конференцията 

Приветствия

11.00 – 12.30 Екологическа етика в Русия и България

Водещ: Чл.–кор. проф. Васил Проданов, дфн, ИИОЗ, БАН, УНСС 

Доклади:

Неолибералният капитализъм и отношението на българина към природата.

Чл.–кор. проф. Васил Проданов, дфн, ИИОЗ, БАН, УНСС vprodanov@hotmail.com

Опыт реализации проекта ПРООН/ГЭФ по сохранению биорезнообразия на особо 

охраняемых природных териториях Республики Коми

Проф. В.И.Пономарев – научен секретар на Биологичческия институт, Коми НЦ УрО 

РАН

Повишаване на общественото съзнание и култура в сферата на околната среда и 

устойчивото развитие

Христо Стоев, Държавен експерт, МОСВ, h.stoev@moew.government.bg

Екологичните проблеми в социокултурния контекст на съвременното българско 

общество.

Доц. Ана Мантарова, дсн, ИИОЗ, БАН, mantarova.a.i.@abv.bg

mailto:mantarova.a.i.@abv.bg
mailto:h.stoev@moew.government.bg
mailto:vprodanov@hotmail.com


Място на еко-етическите знания и нагласи в опазването на културно-историческото 

наследство – национални специфики.

Доц. Мариела Нанкова, д.-р,УНИБИТ, dz.m.nankova@abv.bg

 Этническая  экология и традиционная культура Коми 

Проф. И.Л.Жребцов, Директор Института языка, литературы и истории, Коми НЦ УрО 

РАН

Нравствена и природна среда в народната мъдрост

Доц. Надя Велчева, д-.р, Етнографски и-т с музей, БАН, nadia_niki@yahoo.com

Принципът на предпазливостта в научната и екологичната политика и приложението 

му в България. 

Доц. Людмила Иванчева, д– р, ИИОЗ, БАН, ludmila.ivancheva@gmail.com

Дискусия

12.30 – 13.30 ч.  Обедна почивка

13.30 – 16.00 ч. Кръгла маса: Етическата култура на българина и съвременната 

екополитика

Водещ дискусията: Чл.–кор. проф. Васил Проданов, дфн, ИИОЗ, БАН, УНСС

Экологические проблемы горнодобывающей промышлености Тимано-

Североуральского региона 

Проф. И.Г.Бурцова – зам. Директор Института геологии, Коми НЦ УрО РАН

Екологичната сигурност и глобалната справедливост

Проф. Вихрен Бузов, д– р, ВТУ,  v.bouzov@gmail.com

mailto:v.bouzov@gmail.com
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Екологическият въпрос в глобалните стратегии на бъдещето

Александър Димитров, д-р, УНСС,  a_dimitrov@unwe.bg

Институциональное и внеличностное доверие как фактор развития системы 

обращения с бытовыми отходами в современной России.

Доц. Бэлла Никитина, Государственньiй университет, гр. Самара, Россия

Новите зелени движения и морализирането на политиката.

Радосвета Кръстанова, НБУ, председател гражданско сдружение „Щастливеца”, 

координатор на международна образователна мрежа за устойчиво развитие „Място за 

бъдеще”, radosvetakk@gmail.com

Екологичните общи блага– пазарна стока или морален ангажимент.

Доц. Борислав Градинаров, д– р, ИИОЗ, БАН bograd@abv.bg

Експертната отговорност и безотговорност при оценки на въздействието на проекти, 

планове и програми върху биоразнообразието.

Доц. Росен Цонев, д– р, СУ petardkanev@gmail.com

Застъпничество за  екологични каузи в България – шанс за демокрация „отдолу”.

Доц. Ивка Цакова, д– р, УНСС ivkatsakova@hotmail.com

Дискусия

14.30 – 15.00 ч.  Кафе пауза

15.00 – 16.30 ч.  Кръгла маса: Етическа култура на българина и екополитики – 

продължение

Водещ дискусията: Доц. Ерика Лазарова, дфн, ИИОЗ, БАН

mailto:ivkatsakova@hotmail.com
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Двойственият морал – едни за нас и друг – за политиците

Доц. Петя Пачкова, д-р, ЮЗУ „Н.Рилски“ pepun@abv.bg

Екоморални аспекти на ромската битова култура 

Доц. Йосиф Нунев,  д-р, МОН, inunev@abv.bg 

Новата етическа парадигма: Зеленото гражданско общество и практики на устойчиво 

развитие в България.

Гл. Ас. Петър Канев Д-р по философия, УниБИТ,  Сдружение Щастливеца - 

изпълнителен директор  petrdkanev@gmail.com

Екософия, екокултура и устойчиво развитие.

Доц. Мюмюн Тахир, д– р, УНИБИТ

Япония след Фукушима – социално-екологични проблеми. 

Евгений Кандиларов, д-р, УНСС, СУ “Св. Кл. Охридски“ еkandilarov@abv.bg

Природа, общество и социална етика. 

Проф. Нако Стефанов, дфн, СУ 

Размисли за ценностните ориентири в управлението на екологичните проблеми.

Доц. Мария Костурова– Парашкевова, д– р, Университет „проф. д–р Асен Златаров”, 

m_kosturova@abv.bg

От екология на културата към екология на нравствеността.

Доц. Ерика Лазарова, дфн, ИИОЗ, БАН erika.lazarova@hotmail.com

mailto:erika.lazarova@hotmail.com
mailto:m_kosturova@abv.bg
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Кога природата казва „не”? Етически дилеми в екополитическите проекти „за” и 

„против” присъединяването на Норвегия към Европейския съюз.

Гл. ас. Силвия Серафимова, д– р, ИИОЗ– БАН, Helsinki Collegium for Advanced Studies  

silvija_serafimova@yahoo.com

Дискусия

Втори ден – 21 ноември 2014 (петък)

09.00 – 11.00 ч. Кръгла маса: Особености на българската екосистема, етични 

рискове и здраве

Водещ дискусията: Ас. Стоян Ставру, д– р, ИИОЗ, БАН

Право на достоен живот при хронична болест: ролята на несигурността.

Проф. Сашка Попова, д– р, МУ – гр. София,

Доц. Красимира Маркова, д– р, МУ – гр. София,

Доц. Кристина Попова, д– р, МУ – гр. София, sashkapopova@yahoo.com

Генетично модифицирани организми в храните– актуален здравно– социален 

проблем.

Проф. Донка Байкова, д– р,  МУ– гр. София,

Доц. Димитър Марков, д– р, МУ – гр. София,

Д – р Петър Марков, МУ – гр. София, d.baykova@abv.bg

Хидрофракинг – екологичен риск и медицински последици

Диана Димитрова, Катедра „Превантивна медицина”, ФОЗ, МУ-София

dimitrowadd@gmail.com
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Фармацевтичен бизнес и обществен интерес – медико–етични предизвикателства.

Гл. ас. Александър Стойчев, Медицински университет– Варна, alexstoychev@abv.bg

Екология и инвалидност. Безбариерна среда vs социални бариери.

Доц. Николай Михайлов, д– р, mihailov_n@abv.bg

Доц. Божидар Ивков, д– р, ИИОЗ, БАН, bivkov56@gmail.com

Алтернативни форми на предлагане и потребление на храна. Хранкоопите, един 

възможен път към устойчиво развитие.

Атанаска Станчева, докторант, ЙЕФЕМ–БАН,atanaska.stancheva@gmail.com

Бременността– морален избор и риск в процеса на медикализация 

Любослава Костова, докторант СУ, ИИОЗ, БАН, luboslava.kostova@gmail.com

Екология на тялото: когато екзоскелетите стават импланти.

Ас. Стоян Ставру, д– р, ИИОЗ, БАН stoyan.stavru@gmail.com

Дискусия

11.00 – 11.30 ч.  Кафе пауза

11.30 – 13.00 ч.  Кръгла маса: Опазване на околната среда – правни  и етически 

регулации 

Водещ дискусията: Гл. ас. Иван Миков, д– р, ИИОЗ, БАН

Аспекти от етическите принципи на движението „Slоw food” и потенциалът му в 

екополитиката

Веселина Митева, д -р, УНСС, veselina@unwe.bg 
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Меморандум за устойчиво развитие на туризма в България чрез опазване на 

природното и културно наследство– инструмент за прилагането на етичните принципи 

и политики в сектора.

Гл. ас. Десислава Алексова, д– р, Международно висше бизнес училище, 

dalexova@nbu.bg

Морал за жирафи: рамки на етическата кодификация.

Гл. ас. Иван Миков, д– р, ИИОЗ, БАН,  ivan.mikov@gmail.com

Корупционното законодателство в България като предпоставка за екологична и 

социална катастрофа.

Доц. Минчо Христов, д– р, ТУ– гр. София, minchok@abv.bg

Феминистки и екологични перспективи: дебати и взаимодействия.

Доц. Таня Батулева, д– р, ИИОЗ, БАН, tanbat@abv.bg

За етико–екологическият дискурс: Екологичната етика като приложна етика.

Проф. Даниела Сотирова, д– р, ТУ – София, dasotirova@yahoo.com

Дискусия

13.00 – 14.00 ч.  Обедна почивка

14.00 – 16.00 ч. Кръгла маса: Етическа отговорност, биоравновесие, устойчиво 

развитие на България 

Водещ дискусията: доц. Станка Христова, д-р по философия

Екологичната етика на зеления растеж.

Проф. Росица Рангелова, д. ик. н, ИИИ–БАН, r.rangelova@iki.bas.bg

mailto:r.rangelova@iki.bas.bg
mailto:dasotirova@yahoo.com
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Етични параметри на взаимодействието между екологичната и демографската 

системи. 

Доц. Геновева Михова, д– р

Проф. Пенка Найденова, дик  genoveva.mihova@abv.bg

Ноосферный императив как концепт глобальной экологической этики

Смирнов Г. С. доктор философских наук, профессор, Ивановский государственный 

университет; Смирнов Д. Г., доктор философских наук, доцент, Ивановский 

государственный университет  philosivgu@yandex.ru

Земята: семейна ценност и общо благо.

Доц. Пламена Йовчевска, д– р, Институт по аграрна икономика – гр. 

София,yovchevska@abv.bg

Защо екологичните проблеми са етически проблеми и кой е отговорен за решаването 

им.

Доц. Валентина Драмалиева, д– р, УНССvalentinadramalieva@gmail.com

След мен и потоп

Доц. Станка Христова, д– р, ИИОЗ, БАН,tanushka.hristova@gmail.com

Екосистемните услуги: геоекологични ценности и устойчиво развитие.

Гл. ас. Вяра Ганчева, д– р,  ИИОЗ, БАН, ganchevav@yahoo.com

Ценности на устойчивото развитие при използването на земята в градска среда.

Гл. ас. Галина Колева, д–р, ИИОЗ, БАН, гл.асистент Дона Пикард д-р ИИОЗ, БАН, 

galyak@gmail.com
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Трансхуманизъм и деантропологизация на човека.

Доц. Иво Стамболийски, д– р, ВСУ –гр. Варна,  ivo_stamboliyski@abv.bg 

Медия екология

Гл. ас Ива Шишкова, д– р, ВТУ,shiva_nik@abv.bg

Дискусия

16.00 – 16.30 ч.  Кафе пауза

16.30 – 17.30 ч.  Кръгла маса: Морални приоритети и екопедагогика в България

Водещ: Доц. Емилия Маринова, д– р, ИИОЗ, БАН

Экологическое образование для устойчивого развития (на примере Российского 

универитета „Дружбы народов“)

Проф. Н.А.Черных, дбн, Декан на Еколкогическия ф-т РУДН, доц.  Ю.И. Баева, д-р 

РУДН baeva_yulya@mail.ru

Екологично образование в България - опитът на една неправителствена организация

Стоян Йотов, Председател на Сдружение "Природа Назаем", stoyan.yotov@gmail.com

Специфика экопрофессионального сознания как центральной категории  вузовской 

подготовки  в  условиях модернизации содержания образования

Доц. Елена Чердымова,  cheiv77@mail.ru

Придобиването на умения за индивидуално оцеляване като средство за формиране на 

нов тип еко-етична култура.

Йорданка Атанасова, учител,  yora.atanasova@gmail.com
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Екология на политическите езици.

Доц. Максим Мизов, дфн, maksim_mizov@abv.bg

Ореха 

Доц. Емилия Маринова, д– р, ИИОЗ, БАН,  ema_marinova@abv.bg

Дискусия

17.30 ч. Закриване на конференцията

Пълният текст на докладите ще бъде публикуван в сборник статии.

Технически изисквания за статиите:до 10 стандартни страници (1800 знака),формат

doc, Times New Roman 12, line spacing 1.5,цитирания, бележки, библиография – в края

на доклада

Организационен комитет:

Председател: Чл.-кор. проф. Васил Проданов, дфн, ИИОЗ–БАН, УНСС.

Константин Пеев, д-р, Началник отдел „Наука“ при РКИЦ

Доц.  Емилия Маринова,  д-р по философия,  секция „Етически изследвания“,  ИИОЗ–

БАН

Гл. ас. Иван Миков, д-р по философия, секция „Етически изследвания“, ИИОЗ–БАН

Гл.  ас.  Петър  Канев,  д-р  по  философия,  УНИБИТ,  Сдружение  „Щастливеца“  –

изпълнителен директор

Проф. Силвия Минева, дфн, СУ “Св. Климент Охридски“

mailto:ema_marinova@abv.bg
mailto:maksim_mizov@abv.bg


Гл. ас. Силвия Серафимова, д-р по философия, секция „Етически изследвания“, ИИОЗ–

БАН.

Любослава Костова, секция „Етически изследвания“, ИИОЗ–БАН.

За контакт: Доц. д-р Емилия Маринова ema_marinova  @a  bv.bg

Любослава Костова ethicsbg  @  gmail.com

Можете да  следите  текущата  информация  на  сайта  на  секция  „Етически  изследвания“,

ИИОЗ, БАН - http://ethicsissk.wordpress.com
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