
УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО

КАТЕДРА „ИКОНОМИКС“

П О  К  А  Н А

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

ИКОНОМИЧЕСКИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА 2022

17, 18 и 19 юни 2022 г.

под патронажа на Ректора на УНСС
проф. д-р Димитър Димитров

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



ВАЖНИ ДАТИ

Срок за подаване на онлайн 
заявка за участие с 
резюме 10.06.2022 г. на адрес: 
https://www.unwe.bg/economic
s-conference_2022

Срок за отговор на заявката –
11.06.2022 г.

Срок за изпращане на пълен 
доклад и заплащане 
на такса участие – 15.06.2022 г.

Моля, изпращайте пълен 
доклад на адрес: 
economicsconference_2022@u
nwe.bg

ПРОГРАМЕН СЪВЕТ

Председател: 

� доц. д-р Ивайло Беев

Членове: 

� доц. д-р Вера Пиримова

� доц. д-р Камелия Асенова

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ

Председател: 

� доц. д-р Камелия Асенова

Членове: 

� гл.ас. д-р Щерьо Ножаров

� гл.ас. д-р Димитър Дамянов

� гл.ас. д-р Николай Величков

� гл.ас. д-р Иван Божикин

� ас. д-р Величка Николова

� ас. д-р Антоан Шотаров

� докторант Констанца Гюрова

Онлайн Присъствено

Участници от УНСС Не заплащат такса Не заплащат такса

Външни участници 
от страната

30 лв. 30 лв.*

Външни участници 
от чужбина

50 EUR 100 EUR

Такси за участие:

*Има възможност за настаняване на външни за УНСС участници в
УОБ на УНСС в с. Равда, като сумата за избрания брой нощувки
трябва да бъде преведена преди конференцията по банковата
сметка на УНСС.
Цената за една нощувка е 35 лв.
Банкова сметка за превеждане на таксата за участие в конференцията:
Банка: БНБ
Титуляр: УНСС
IBAN: ВG03 BNBG 9661 3100 1746 01
BIC: BNBGBGSD
Основание за плащане: Такса за участие в конференция на катедра Икономикс и име на участника.

https://www.unwe.bg/economics-conference_2022/bg/forms/render/6
mailto:economicsconference_2022@unwe.bg


ЗА ИНФОРМАЦИЯ

УНСС, катедра „Икономикс“,
e-mail: 
economicsconference_2022@
unwe.bg

АДРЕС

гр. София 1700, район 
„Студентски“
ул. „8-ми декември“ № 19, 
Университет за национално и 
световно стопанство
катедра „Икономикс“, 
кабинет 4013
www.unwe.bg/economics-
conference_2022

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ АВТОРИТЕ 
НА ДОКЛАДИТЕ

� Максимален обем

10 страници, вкл. графики, 
диаграми, таблици и библиография.

� Технически изисквания

Техническите изисквания са 
публикувани на уеб сайта на 
конференцията:
https://www.unwe.bg/economics-
conference_2022

ПУБЛИКУВАНЕ

� Докладите, представени от 
авторите на конференцията и 
отговарящи на посочените 
изисквания, ще бъдат публикувани 
в сборник от конференцията, 
регистриран в националния 
референтен списък на НАЦИД;

� Сборникът с доклади от 
конференцията ще бъде заявен за 
индексиране вCentral and Eastern 
European Online Library (CEEOL).

� Избрани доклади ще бъдат 
публикувани след преработка в 
специално издание на Научни 
трудове на УНСС.

mailto:economicsconference_2022@unwe.bg
http://www.unwe.bg/economics-conference_2022
https://www.unwe.bg/economics-conference_2022/bg/pages/22998/%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F.html

