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„ЖИВОТ И КРИЗИ“ 
9-та Национална конференция по биоетика и биоправо 

2 декември 2021 [четвъртък] 
 

Zoom 
(ще се излъчва във фейсбук страницата на „Предизвикай правото!“: 

https://www.facebook.com/challengingthelaw) 
 
09:55 – 10.00 Откриване 
 

10:00 – 11.10 
Панел I 

[модератор: доц. д.н. Стоян Ставру] 
 

1. Живот и регулации.  
Размисли по повод управлението на здравната криза 

(доц. д-р Валентина Кънева, Софийски университет „Св. Климент Охридски“) 
 

2. Частното като проекция на извънредното: 
кризата като възможност 

(гл. ас. д-р Любослава Костова, Секция „Етически изследвания“, ИФС – БАН) 
 

3. Криза на духа и тялото:  
нравствени и екзистенциални измерения на 

болестта във феноменология на медицината  
(гл. ас. д-р Александра Трайкова, Секция „Етически изследвания“, ИФС – БАН) 

 

4. Лице в лице: емпатията като грижа в момент на биокриза 
(д-р Габриела Русинова, Софийски университет „Св. Климент Охридски“) 

 
дискусия 

 

11:10 – 11.20 Почивка 
 

11:20 – 12.30 
Панел II 

[модератор: доц. д-р Ива Пушкарова] 
 

5. Кризата на пола: Радини вълнения!  
(доц. д.н. Стоян Ставру, Българска академия на науките) 

 

6. Екологични наративи в холистичната спиритуалност 
(гл. ас. д-р Теодора Карамелска, Нов български университет) 

 

7. За кризата в психичното здраве и обещанията на терапията с психеделични 
вещества: биоетични перспективи  

(ас. д-р Маргарита Габровска, Българска академия на науките)  
 

8. Раждането на суператлета и залезът на спорта 
(Васил Лозанов, докторант, Българска академия на науките) 

 
дискусия 

 

12:30 – 13.30 Обедна почивка 
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13:30 – 14.40 
Панел III 

[модератор: доц. д-р Валентина Кънева] 
 

9. Защитата на основни права в пандемична извънредна ситуация  
(проф. д.н. Стилиян Йотов, СУ „Св. Климент Охридски“) 

 

10. Наказателноправен поглед към поведение  
в нарушение на мерките срещу Ковид 19 

(доц. д-р Ива Пушкарова, СУ „Св. Климент Охридски“) 
 

11. Свободите на движение на ЕС и асистираната репродукция: 
някои правни аспекти 

(доц. д-р Мария Фъртунова-Мишел, Университет на Лотарингия, Нанси, Франция 
доц. д-р Иван Стойнев, СУ „Св. Климент Охридски“) 

 

12. Криза и грижа: родителски перспективи  
към живота със Синдром на Даун 

(ас. д-р Гергана Мирчева, Българска академия на науките) 
 

дискусия 
 

14:40 – 14.50 Почивка 
 

14:50 – 15.50 
Панел IV 

[модератор: доц. д.н. Стоян Ставру] 
 

13. Полиомиелит –  
криза, чиито уроци сякаш останаха ненаучени  

(гл. ас. д-р Атанас Анов, проф. д.н. Силвия Александрова-Янкуловска,  
ас. Милена Сълева, Медицински Университет – Плевен) 

 

14. Имаме ли криза в публикационната етика 
сред медицински сестри и акушерки у нас?  

(ас. Милена Сълева, Медицински Университет – Плевен) 
 

15. За кризата в информираността на медицински сестри и акушерки в България за 
стандартите на публикационната етика 

(ас. Милена Сълева, проф. д.н. Силвия Александрова-Янкуловска, 
Медицински Университет – Плевен) 

 
дискусия 

 

15:50 – 16.00 Закриване 
 

Бележка: продължителност на доклада: 10 мин., обща дискусия в края на всеки панел: 30 мин. 


