Федерацията на научно-техническите съюзи
в България,
чрез
Сдружението с нестопанска цел „Териториална организация на
научно-технически съюзи с Дом на на ука та и техниката - Пловдив”
и
Регионалния научно-технически съюз по отбрани телна индус трия
и сигурнос т
и

Съюзът на офицерите от резерва „Атлантик“
Ви канят
на

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ
„Наука, техника, сигурност - 2017“,
която ще се състои в Пловдив, в Дома на наука та и техника та,
на 22-23 ноември 2017 г.
с любезното съдействие на

Русенския университет „Ангел Кънчев”,
Висшето училище по сигурност и икономика – Пловдив,
Филиала в Пловдив на Техническия университет – София.
Конференцията ще бъде открита в 13 ч. на 22 ноември.

ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОГРАМА
22.11.2017 г.
ПЛЕНАРНА СЕСИЯ
12,00 - 13,00 Регистрация на учас тници те.
13,00 - 13,30 Откриване. Приве тс твия.
13,30 - 14,00 Основни идеи и акценти в проекта на актуализираната с тра тегия за
национална сигурност на Република България.
д-р Георги Кръстев
14,00 - 14,30 Европейската политика за сигурност и отбрана и способнос ти на
ИМСТЦХА - БАН за принос към отбрана та и сигурнос тта.
проф. Кирил Стойчев
14,30 - 15,00 Can Human Values go Digita l.
доц. Людмил Дуриданов
15,00 - 15,10 Обучението в сектор сигурнос т и охрана в Центъра за професионално
обучение към ФНТС.
Светлана Колева
15,10 - 15,30 Кафе пауза
15,30 - 16,00 Приносът на Висше то училище по сигурност и икономика в подготовка та
на кадри за национална та сигурнос т.
проф. Илин Савов
16,00 - 16,30 Напреднали сис теми за киберкомуникации, сигурнос т и разузнаване.
полк. о. р. Росен Димитров
16,30 - 17,00 Защо световни те сили не мога т да победят тероризма (10-те предимс тва
на тероризма).
майор о. р. Ивайло Франц
17,00 - 17,30 Дискусия и закриване на пленарна та сесия

17,30

Коктейл

23.11.2017 г.
КРЪГЛА МАСА ПО ОТБРАНИТЕЛНА ИНДУСТ РИЯ
Място: Дом на науката и техниката - Пловдив, зала 5
Начало: 9,00 часа
Регистрация: 8,30 - 9,30 часа
Модератор: доцент Светозар Нейков
Дискусионни теми:
Възникване и развитие на отбранителната индустрия в България.
Научни изследвания в областта на отбранителната индустрия.
Подготовка на кадри за отбранителната индустрия.
Иновации в отбранителната индустрия.
КРЪГЛА МАСА ПО РОЛЯ, МЯСТО И ПРИНОС НА ВОЙСКИТЕ ОТ РЕЗЕРВА И ЗАПАСА В
ОТ БРАНИТ ЕЛНАТ А СИСТ ЕМА НА СТ РАНАТ А
Място: Дом на науката и техниката - Пловдив, зала 6
Начало: 9,00 часа
Регистрация: 8,30 - 9,30 часа
Модератор: полковник ор Вилис Цуров
Дискусионни теми:
Роля, място и принос на войските от резерва и запаса в отбранителната система на страната.
Мястото и задачите на резервистите в Пловдивския регион.
Доброволно формирование „Пловдив112”.
Съвременен тероризъм и радикализация.
КРЪГЛА МАСА ПО УПРАВЛЕНИЕТ А НА РИСКА В ДИГИТ АЛНАТ А ЕПОХА - ИНФОРМАЦИОННА И
КИБЕРСИГУРНОСТ
Място: Дом на науката и техниката - Пловдив, зала 5
Начало: 14,00 часа
Регистрация: 13,30 - 14,00 часа
Модератор: д-р Людмил Дуриданов
Дискусионни теми:
Човешките ценности в дигиталната епоха
Затварянето в един роботизиран омагьосан кръг не би ли довело до дехуманизиране на когнитивните
процеси, посредством постепенно редуциране на емоционалното осмисляне на информацията?
Дали е разумно да се доверява оформянето на „добро решение“ само на големи масиви от данни и
алгоритмични предложения, без съответната човешка проверка на предлагания избор от образци и
модели?
КРЪГЛА МАСА ПО КИБЕРСИГУРНОСТ И ИНФОРМАЦИОННА СИГУРНОСТ
Място: Дом на науката и техниката - Пловдив, зала 6
Начало: 15,00 часа
Регистрация: 14,30 - 15,00 часа
Модератор: доцент д-р Златогор Минчев
Дискусионни теми:
Кибер рисковете в информационното общество.

