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Пандемията COVID-19 доведе до драматични човешки загуби в световен 
мащаб и представлява безпрецедентно предизвикателство за общественото 
здраве, заетостта и икономиката. Икономическите и социалните сривове, 
причинени от пандемията, са опустошителни: десетки милиони хора са 
изложени на риск да изпаднат в крайна бедност, а милиони предприятия са 
изправени пред екзистенциална заплаха. Заетите в неформалната икономика са 
особено уязвими, тъй като мнозинството нямат социална защита и достъп до 
качествени здравни грижи. В кризата с COVID-19 продоволствената сигурност, 
общественото здраве и заетостта са основни предизвикателства. Особено 
внимание трябва да се обърне на положението на жените. Пандемията от COVID- 
19 е много повече от здравна криза: тя засяга обществата и икономиките в 
основата им. Въздействието на пандемията варира по страни и тя най- вероятно 
ще увеличи бедността и неравенствата в глобален мащаб, което ще направи 
постигането на целите за устойчиво развитие още по-трудно. 

 
Отговорът на ЕС включва многобройни дейности в различни направления – 

осигуряване на ваксини, финансова подкрепа за преодоляване на 
икономическите и социалните последствия от пандемията, по-големи по размер 
инвестиции в научни изследвания, стъпки за създаване на здравен съюз на ЕС, 
борба с дезинформацията и фалшивите новини и др. 

 
Оценяването на въздействието на COVID-19 върху обществото, икономиката 

и уязвимите групи е от основно значение за по-точното ориентиране на 
отговорите на институциите на ЕС и на държавите членки към преодоляване на 
кризата. В тази обстановка Българската асоциация за европейски изследвания Ви 
кани да се включите в настоящата дискусия по най- широк кръг от конкретни 
научни и научно-приложни въпроси, свързани с ефектите и поуките от 
пандемията. 
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ПРОГРАМА 
 

10.00 – 10.20 Откриване на конференцията 
10.20 – 12.30 Панел I. "Институции, право, политики" 
12.30 – 13.30 Обедна почивка 
13.30 – 15.30 Панел II. "Икономически и социални въпроси" 
15.30 – 16.00 Обобщение и закриване 

 

 
Условия за участие с доклад 

 
1. Срокът за изпращане на заявки за участие е 15.02.2022 г. на е-mail: 
dimitar_h@abv.bg Заявката се придружава от резюме на доклада на 
български и на английски език в обем 300 – 350 думи за всеки от 
двата езика. Докладът може да е индивидуална или колективна 
разработка. Резюмето трябва да включва: заглавие, име и 
фамилия на автора  (авторите) и ключови думи. 

 
2. Резюмето се разглежда от Редакционния съвет и кандидатът се 
уведомява дали неговият доклад е допуснат до участие в 
конференцията в срок до 1.03.2022 г. 

 
3. По време на конференцията всеки участник прави кратка 
презентация на доклада си (10 – 15 мин.) и участва в дискусията. 

 
4. Докладите (на български или английски език) се изпращат на 
посочения по-горе e-mail адрес най-късно до 01.04.2022 г. 
Редакционният съвет разглежда докладите и при необходимост дава 
допълнителни указания на авторите. 

 
5. Сборникът с докладите от конференцията (Proceedings) ще 
притежава ISBN и ще бъде публикуван на сайта на БАЕИ. 

mailto:dimitar_h@abv.bg


 

Изисквания към докладите 
 

1. Максимален обем на доклада - 15 стандартни страници (30 реда по 
60 знака). 
2. Докладите трябва да са в Word 2003 или по-висока версия и да бъдат 
предоставени в електронен вид на указания по-горе e-mail адрес. 
3. За целия текст на докладите се прилага: Times New Roman 12 pt, Line 
Spacing -1,5 lines. 
4. Заглавието е Bold, Size: 14 pt, Alignment: Centered, Effects: All caps. 
5. Име и фамилия на автора: Regular, Size: 12 pt, Alignment: Centered. 
6. Резюме и ключови думи: Font style: Italic, Size: 12 pt, Alignment: 
Justified. 
7. Основен текст: Font style: Regular, Size: 12 pt., Alignment: Justified. 
8. Структурата на докладите трябва да е следната: заглавие, име и 
фамилия на автора (авторите), резюме и ключови думи, основен текст, 
използвана литература (References). 
9. Библиографското цитиране става в текста (Harvard standard), като 
източниците се посочват в края на текста. 
10. Фигурите се разполагат близо до първото им споменаване и 
позволяват допълнителна обработка. 

 
 

Финансови условия 

Участието за членовете на БАЕИ е безплатно при заплатен членски 
внос. Участниците с доклади в конференцията, които не са членове на 
БАЕИ, следва да преведат в полза на БАЕИ сума от 40 лв. по сметка 
IBAN BG14UNCR76301008518106 в срок до 15.03.2022 г. 
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