
 

Заседания по секции 
(13.30 – 17.00) 

 

�  „Медицина и дентална медицина” 
място: трета аудитория на 
Медицински университет – Варна 
модератори: доц. д-р Златислав Стоянов и доц. д-р Румен 
Ненков (zsd@mu-varna.bg) 
 
� „Икономика” 

място: зала 433 на Икономически университет - Варна 
модератор: проф. д-р Зоя Младенова 
(z_mladenova@hotmail.com)  
 
 

�  „Технически науки” 
място: зала 216М на Технически университет – Варна 
модератор: доц. д-р Иван Иванов 
(ivanivanov@tu-varna.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: съдебна зала на Варненски свободен университет  
модератори: проф. д.с.н. Лоретта Парашкевова, проф. д-р 
Валери Стоянов и доц. д-р Галина Йолова 
(lparashkevova@gmail.com , v_stoyanov.rm@abv.bg, 
inayolova@mail.bg) 
 

 

16.40 – 16.50 – Представяне по секции на резюме от 
работата по научната конференция. 

16.50 – 17.00 – Закриване на научната конференция. 

 
 

МЕСЕЦ НА НАУКАТА - ВАРНА 2013 
 

 

  

 

   
 

    
 
 
 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА  КОНФЕРЕНЦИЯ 
 

 
 

НАУКАТА  

В СЛУЖБА НА ОБЩЕСТВОТО 

 

 

 

25.10.2013 г. 

гр. Варна 



 
 

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

проф. д.в.н.  Боян Медникаров 

 

НАУЧЕН СЕКРЕТАР: 

проф. д-р Росен Маджов, д.м.н. 

 

ЧЛЕНОВЕ: 

проф. д-р Красимир Иванов, д.м.н. 

проф. д.ик.н. Анна Недялкова 

проф. д-р Овид Фархи 

проф. д-р Атанас Палазов 

доц. д-р Костадин Йосифов 

доц. д-р Даниела Петрова 

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЕКРЕТАР: 

д-р Желязко Николов 
 

 

 

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 и дипломи на новоприети членове. 
 
 

Пленарни доклади 

 
10.30 – 11.00 – проф. д.ф.н. Борис Чендов – "Логиката 
на научното познание като интердисциплинарна 
област”. 
 
11.00 – 11.30 – проф. д-р Зоя Младенова - 
"Политиката към преките чуждестранни инвестиции 
в България пред стари и нови проблеми". 
 
11.30 – 12.00 – доц. д-р Христо Крачунов – „Проблеми 
на устойчивото развитие на индустриалните зони 
като територии с потенциални екологични рискове”. 
 
 


