
ПРОГРАМА

СЕКЦИЯ 2 – ПЪРВО ЗАСЕДАНИЕ:  
10:30-12:30, МАЛКА конферентна зала

Модератор: доц. д-р ВАНЯ ИВАНОВА

1. доц. д-р СТЕЛА РАЛЕВА, УНСС:  
Разходна структура на БВП в България:  
особености и конвергентни критерии  
към еврозоната

2. гл. ас. д-р НИКОЛАЙ ВЕЛИЧКОВ, УНСС:  
Динамика и структура на бюджетните  
разходи в България

3. гл. ас. д-р ДИМИТЪР ДАМЯНОВ, УНСС:  
Конвергенция на отрасловите структури  
на икономиките на България и Румъния  
с Еврозоната

4. гл. ас. д-р ТАНЯ ПЛАМЕНОВА ТОДОРОВА,  
СА – Свищов:  
Публични приходи от косвени данъци  
и икономически растеж

СЕКЦИЯ 2 – ВТОРО ЗАСЕДАНИЕ:  
14:30-16:30, МАЛКА конферентна зала

Модератор: доц. д-р СТЕЛА РАЛЕВА

1. гл. ас. д-р ТАТЯНА ИВАНОВА, ИУ – Варна:  
Потреблението на домакинствата като  
фактор за нарастване на брутния вътрешен  
продукт-проявление на зависимостта  
в България

2. х.ас. д-р АНИКА ПЕТКОВА, УНСС:  
Теоретични аспекти на връзката “Експорт – 
ПЧИ – Иновации – икономически растеж”

3. докторант Иван Тодоров, УНСС:  
Правила, фискална реакция и управление на кризи

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО   
И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО 

Катедра “Икономикс”

ПЕТА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ: 
ИКОНОМИЧЕСКИ  
ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА:  
ДЪРЖАВАТА И ПАЗАРЪТ

2-ти октомври 2019 г.

10:00-12:00  Съвместно заседание 
(“кръгла маса”): 

Обобщаване на резултатите от конференцията  
и закриване на конференцията  
(голяма конферентна зала)

10 – 12 октомври
УОБ – Равда

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО
КАТЕДРА „ИКОНОМИКС“

ПОК АНА

Катедра „Икономикс“ на УНСС има удоволствието 
да Ви покани за участие в шестата научна конференция 

на тема:

ИКОНОМИЧЕСКИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА:  
КРИЗА, ШОКОВЕ, ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ, ПОЛИТИКИ

19 – 20 ноември 2020 г.
УНСС

Конференцията ще се проведе паралелно и онлайн  
в платформата Microsoft Teams.

ПУБЛИКУВАНЕ

• Докладите, представени от авторите по време на конференцията и отговарящи 
на посочените изисквания, ще бъдат публикувани в сборник от конференцията;

• Избрани доклади ще бъдат предложени за публикуване в Научни трудове на УНСС 
при спазване на изискванията на изданието; 

• Сборникът ще бъде заявен за индексиране в Central and Eastern European Online 
Library (CEEOL).

За информация

УНСС, катедра „Икономикс“,
e-mail: economicsconference_2020@unwe.bg

Адрес

гр. София 1700, Студентски град 
„Хр. Ботев“, УНСС 
катедра „Икономикс“, кабинет 4013
www.unwe.bg/economics-conference_2020



ПРОГРАМЕН СЪВЕТ

проф. д.ик.н. Стати Статев
проф. д.ик.н. Румен Гечев
доц. д-р Ваня Иванова
доц. д-р Стела Ралева
доц. д-р Теодор Седларски

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ

доц. д-р Теодор Седларски
гл. ас. д-р Николай Величков
гл. ас. д-р Димитър Дамянов
гл. ас. д-р Аника Петкова
ас. д-р Величка Николова

ВАЖНИ ДАТИ

Срок за подаване на онлайн заявка за участие с 
резюме 25.09.2020 г. на адрес: 
www.unwe.bg/economics-conference_2020
Срок за отговор на заявката – 01.10.2020 г.
Срок за изпращане на доклада и заплащане 
на таксата участие – 01.11.2020 г.
Моля, изпращайте докладите на адрес: economicsconference_2020@unwe.bg

Таксата за участие е в размер на 70 лв.
Сметка за превеждане на таксата:
ВG03 BNBG 9661 3100 1746 01
Банка: БНБ - BIC: BNBGBGSD
Титуляр: УНСС 

Основание за плащане: 
такса за участие в конференция на катедра Икономикс и име на участника.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ АВТОРИТЕ  
ЗА ТЕХНИЧЕСКО ОФОРМЯНЕ  
И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ДОКЛАДИТЕ

• Всеки автор депозира един доклад
• Онлайн заявката и резюмето на доклада (в размер до една стандартна страница) се подават 

на адрес: www.unwe.bg/economics-conference_2020
• Докладът се изпраща в електронен вариант на: economicsconference_2020@unwe.bg
• Максимален обем: 10 страници, включително формули, таблици, фигури и използвана лите-

ратура; междуредово разстояние – 1,5, Font: Times New Roman
• Page Setup: Top – 2,5; Bottom – 2,5; Left – 2,5; Right – 2,5; Paper Size – A4
• Заглавие: Size: 14 pt; Font Style: Bold; Alignment: Centered; Effects: Capital letters
• Име и фамилия на автора (съавторите), академична длъжност, научна степен на автора 

(съавторите), катедра, университет, имейл: Size: 12 pt; Font Style: Bold& Italic; Alignment: 
Centered (следва 1 празен ред)

• Заглавие на английски език: Size: 14 pt; Font Style: Bold; Alignment: Centered; Effects: Capital 
letters

• Име и фамилия на автора (съавторите) на латиница; академична длъжност, научна степен на 
автора (съавторите), катедра, университет на английски език; имейл: Size: 12 pt; Font Style: 
Bold& Italic; Alignment: Centered. (следва 1 празен ред).

• Резюме (в обем до пет реда) на български език, един празен ред, резюме на английски език, 
празен ред: Size: 10 pt; Justified; Font Style: Italic

• Ключови думи на български език, на нов ред ключови думи на английски език (key words): 
Size 10 pt; Justified; Font Style: Italic (следва 1 празен ред)

• Номер на научната област от JEL класификация (JEL класификацията може да бъде наме-
рена на интернет адрес https://www.aeaweb.org/jel/guide/jel.php): Size 10 pt; Justified; Font 
Style: Italic (следва 1 празен ред)

• Основен текст: Size: 12 pt; Justified.
• Таблици: Номерирани с арабски цифри над тях, с центрирано наименование, Font Style: Bold; 

(над и под тях се оставя 1 празен ред)
• Фигури: Номерирани с арабски цифри и центрирано наименование под тях, Font Style: Bold; 

(над и под тях се оставя 1 празен ред)
• Референции към други публикации трябва да бъдат изписани в стил Harvard 
• Представяне на доклада на конференцията – PowerPoint презентация до 12 минути
• Работни езици – български и английски език

Организационният комитет си запазва правото да публикува докладите, представени 
от авторите  на конференцията и отговарящи на посочените изисквания.


