
Международна научна конференция

ТЕНДЕНЦИИ И СТРАТЕГИИ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ
НА ИКОНОМИЧЕСКАТА И ОБЩЕСТВЕНАТА СИСТЕМА

СЛЕД ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID-19
15 - 17 март 2023 г., Старозагорски минерални бани

Официален сайт на конференцията

Уважаеми колеги,

В периода 15-17 март 2023 г. ще се проведе Международна научна конференция
„ТЕНДЕНЦИИ И СТРАТЕГИИ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА И
ОБЩЕСТВЕНАТА СИСТЕМА СЛЕД ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID-19“. Научният форум
обединява учени от сферата на обществените науки, като основната му цел е да
бъдат идентифицирани и дискутирани възможностите за ранно овладяване на
кризисни ситуации, произтичащи от пандемии, както и стратегии за пост-
кризисно възстановяване.

Научният форум ще се проведе присъствено в спа хотел „Калиста“,
Старозагорски минерални бани.

Докладите на български или английски език ще бъдат публикувани в сборник
„Тенденции и стратегии за възстановяване на икономическата и обществената
система след пандемията от COVID-19“, който ще бъде индексиран във
вторични бази данни, в т.ч. CEEOL и в Националния референтен списък на
НАЦИД.

Събитието е организирано от екип на проект №  КП-06-ДК-2-4/2021 г., в който
участват изследователи от катедра "Икономика на транспорта и енергетиката"
с базова организация Университет за национално и световно стопанство, гр.
София, финансиран от фонд "Научни изследвания" към МОН.

С уважение,

проф. д-р Христина Николова
ръководител на проекта

conference_transport@abv.bg

https://departments.unwe.bg/transport/bg/pages/1036/%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B8-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D0%B2%D1%8A%D0%B7%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-.html


ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ
1. Политики за устойчиво развитие и възстановяване на икономиката и
обществото
2. Икономически и финансови тенденции и стратегии за възстановяване след
пандемията от COVID-19
3. Екологични и енергийни проблеми и решения за възстановяване на
икономическите и обществени системи
4. Социални предизвикателства и стратегии за възстановяване
5. Предизвикателства, проблеми и решения за възстановяване пред
икономическите и обществените сектори

ВАЖНИ СРОКОВЕ И ИЗИСКВАНИЯ
1. Пълен текст на докладите – до 12 стандартни страници (1800 знака с
интервалите), вкл. фигури и таблици.
2. Заявка за участие с пълен текст на доклада се подава онлайн от ТУК  до
01.03.2023 г.
3. Всички доклади на български или английски език, отговарящи на срок,
тематика и оформление, след рецензиране ще бъдат публикувани в Сборник с
доклади „Тенденции и стратегии за възстановяване на икономическата и
обществената система след пандемията от COVID-19“, индексиран във вторични
бази данни (НАЦИД, CEEOL, др).
4. Език на докладите: български или английски език.
5. Максималният брой доклади, с които може да участва всеки автор
самостоятелно или в съавторство, е два.
6. Регламентът за представяне на докладите е до 10 минути. 
7. Работни езици за презентации: български и английски.

ТАКСИ
Присъствие на конференцията - включва публикуване на доклад, папка с
материали от събитието, кафе пауза, обяд и официална вечеря на 16.03.2023 г. -
200 лв./човек.
Участие на съавтор/и - вкл. кафе пауза, обяд и официална вечеря - 100 лв/човек.
Студенти и докторанти - заплащат 50% от обявените такси за участие в
конференцията.
Всички такси се превеждат по банков път, като задължително трябва да е
включен текст: Имена на участник, организация, Межд. научна конференция
Титуляр на сметката: „Агенция Аврора“ ЕООД - координатор на събитието
IBAN BG36BUIN95611000687751, Банка: Алианц България ЕАД, BIC: BUINBGSF
За издаване на фактура - изпратете данни на E-mail: info@avrora-agency.com. Ако
участието ви е по проект, запишете номер на проекта.

conference_transport@abv.bg

https://forms.gle/QTKjGFEZH6wpW5EW9


ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА НАСТАНЯВАНЕ

Калиста СПА Хотел****
Гостите на конференцията ползват преференциални цени за настаняване*:
Единична стая - 240 лв. за две нощувки (15-17.03.2023г)
Двойна стая с две отделни единични легла - 280 лв. за две нощувки (15-
17.03.2023г)
Настаняване: след 14:00 часа/Освобождаване: до 12:00 часа на 17.03.2023 г.
Закуска в А ла карт ресторант Calista 08:00-10:00 часа. Гостите ползват
безплатен паркинг и интернет на територията на хотела

*Посочените цени са актуални при пакет от две нощувки. Ако гостите желаят фактура, то
преводът по сметка на хотела трябва да бъде извършен от юридическото лице, на което ще бъде
издадена фактурата. При превод на депозит от физическо лице, след това не може да бъде
издадена фактура на юридическо лице. 
**Резервации за конференцията се приемат само на телефон +359 884 44 82 88 или по имейл
office@spahotelcalista.com. При резервация се изисква депозит в размер на 50% от цената на
стаята. Нощувките се капарират до три работни дни след резервация. 

ДРУГИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА НАСТАНЯВАНЕ

Спа хотел Армира**** - https://armirahotel.com/, Тел: +359 4111 2223, +359 7003 1991
Хотел Извор**** - http://izvor-hotel.com/, Тел:  088 889 20 72;  04111 22 14
Хотел Щастливците***, https://www.shtastlivcite.com/, Тел.: 0888963665
Хотел Марица изток - http://hotels.marica-iztok.com/, Тел: 0886 611146
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