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Тематични направления

• Анализ на риска, оценка и управление на риска
• Застраховане

• Управление на кризи, безопасност и сигурност
• Икономика и управление на туризма
• Образование и обучение
• Управление на финансовите ресурси, резултатите и прогнозиране
• Политика, планиране и управление
• Бизнес анализи, модели и оперативна практика
• Канали за управление и дистрибуция на веригите за доставки в условията на криза
• Поведение на потребителите, потребление, вземане на решения, опит и удовлетворение
• Конкурентоспособност, устойчивост и корпоративна социална отговорност
• Дигитални трансформации в туризма
• Умни градове, мобилни технологии, машинно обучение, анализи на бази данни
• Дигитални икономики
• Маркетинг, дигитални маркетингови комуникации
• Управление на човешките ресурси и развитие на стратегическото лидерство
• Иновации, креативност и управление на промените

ПОКАНА
УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

От името на Програмния съвет и Организационния комитет имаме удоволствието да ви

поканим да вземете участие в Юбилейната научна конференция на тема:
„Предизвикателствата пред съвременната икономическа наука – устойчивост и

дигитализация“.

Конференцията се организира от Стопанския факултет под патронажа на Ректора на

Югозападен университет „Неофит Рилски“ проф. д-р Борислав Юруков.

Публикация

Важни срокове

30.09.2021 Изпращане на заявки за участие и резюме на доклад на български или английски език на 
e-mail: conference_fe@swu.bg (Download – Заявка за участие)

20.10.2021 Краен срок за изпращане на докладите

ЮБИЛЕЙНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ

по повод 30 години от създаването на Стопанския факултет 
при Югозападенуниверситет  „Неофит Рилски“ -

Благоевград

„Предизвикателства пред съвременната икономическа 
наука – устойчивост и дигитализация“

11-12 ноември 2021 г. 
Благоевград

Място на провеждане

Конференцията ще проведе присъствено в Университетски Център – Бачиново, гр. Благоевград и 
онлайн през платформата BigBlueButton – https://bbb.swu.bg/b

Конференцията ще бъде вписана в Регистъра на научната дейност към МОН.
Приетите за публикация доклади ще бъдат издадени в сборник в електронен вариант.
Избрани доклади, след двойно рецензиране, ще бъдат публикувани на английски език в списанията:
„Икономика и управление“ (http://em.swu.bg),
„Предприемачество“ (http://ep.swu.bg),
„Икономика и право“ (http://el.swu.bg),
индексирани базите данни ERIHPLUS, American Economy Association, RePEc, Central and Eastern Online
Library, СОЦИОНЕТ, GOOGLE SCHOLAR, DRJI, Bayerische Staat Bibliothek, MIAR and etc.

Забележка: Преводът на английски език е отговорност на авторите

http://fe.swu.bg/wp-content/uploads/2021/07/Заявка_BG.docx


Таксата за правоучастие в конференцията за български участници е 120 лв. (сто и двадесет лева)
и следва да се преведе по сметка:

Банка: Общинска банка АД
IBAN: BG62SOMB91303160613000 BIC: SOMBBGSF
Основание: Стопански факултет – юбилейна конференция (Фамилно име на участника)

Таксата за правоучастие в конференцията за чуждестранни участници е 60 евро (шестдесет евро)
и следва да се преведе по сметка:

Банка: Общинска банка АД
IBAN: BG97SOMB91303460613000 BIC: SOMBBGSF
Основание: Стопански факултет – юбилейна конференция (Фамилно име на участника)

Забележка: Таксата трябва да се плати не по-късно от 10 дни до началото на конференцията, след
получаването на одобрително и-мейл съобщение за приемане на публикацията.

Изисквания за форматиране на докладите

1. Максималният обем на доклада е 15 страници, вкл. таблици, фигури (графики и диаграми) и
библиография.

2. До участие се допускат оригинални, непубликувани в други  периодични или друг вид издания  
доклади. 

3. Всеки автор (самостоятелно или в съавторство) участва с един доклади с един в съавторство,
които се представят лично.

4. Докладите могат да се изготвят и представят на български или английски език. Тези, които
искат докладите им да бъдат публикувани в изданията на факултета задължително трябва да

бъдат преведени на английски език.
5. Приетите доклади, оформени съобразно изискванията, ще бъдат публикувани в сборник,

отпечатани и разпространени в сборник с ISBN.
6. Регламентът за изнасяне и обсъждане на един доклад е 15 минути.
7. Представяне на доклада на конференцията – Power Point презентация.
8. При техническото оформяне на докладите следва да се спазват изискванията за

форматиране, включени в шаблона: (DOWNLOAD - Template)

Стопански факултет, Югозападен университет „Неофит Рилски“ Благоевград

Организатор

Такса за правоучастие

Програмен съвет

Проф. д-р Преслав Димитров – Председател на Програмния съвет, Декан на Стопанския факултет
и Ръководител на катедра „Туризъм“ при ЮЗУ „Н. Рилски“-Благоевград
Доц. д-р Вяра Кюрова, - Заместник декан на Стопанския факултет при ЮЗУ „Н. Рилски“-Благоевград
Проф. д-р Мария Станкова – Заместник декан на Стопанския факултет при ЮЗУ „Н. Рилски“-
Благоевград

Доц. д-р Владимир Ценков – Научен секретар на Стопанския факултет при ЮЗУ „Н. Рилски“-
Благоевград

Проф. д-р Мария Кичева-Кирова – Ръководител на катедра „Икономика“ при Стопанския факултет

при ЮЗУ „Н. Рилски“-Благоевград
Проф. д-р Милена Филипова – Ръководител на катедра „Мениджмънт и маркетинг“ при Стопанския
факултет при ЮЗУ „Н. Рилски“-Благоевград
Доц. д-р Елена Ставрова – Ръководител на катедра „Финанси и отчетност“ при Стопанския факултет 
при ЮЗУ „Н. Рилски“-Благоевград

Проф. д-р Преслав Димитров – Декан на Стопанския  факултет  и Ръководител на катедра 
„Туризъм“ при ЮЗУ „Н. Рилски“-Благоевград
Проф. д-р Мария Станкова – Заместник декан на Стопанския факултет при ЮЗУ „Н. Рилски“-
Благоевград

Доц. д-р Елена Ставрова – Ръководител на катедра „Финанси и отчетност“, Стопански факултет при 
ЮЗУ „Н. Рилски“-Благоевград
Гл. ас. д-р Динка Златева – Катедра „Мениджмънт и маркетинг“, Стопански факултет при ЮЗУ 
„Неофит Рилски“ – Благоевград
Гл. ас. д-р Руска Божкова – Катедра „Туризъм“, Стопански факултет при ЮЗУ „Неофит Рилски“ –
Благоевград

Гл. ас. д-р Ирина Атанасова – Катедра „Икономика“, Стопански факултет при ЮЗУ „Неофит Рилски“ 
– Благоевград
Ас. д-р Калина Дурова – Катедра „Финанси и отчетност“, Стопански факултет при ЮЗУ „Неофит 
Рилски“ – Благоевград

Организационен комитет

Организационни сътрудници

Миглена Василева – Секретар на Стопанския факултет при ЮЗУ „Неофит Рилски“ – Благоевград
Милена Донина – Секретар-катедри
Наташа Боянова – Секретар-катедри
Лъчезар Гогов – Технически сътрудник

Кръгла маса

В рамките на конференцията ще бъде проведена кръгла маса на тема: „Бизнес, институции и
образование – предизвикателства и перспективи“.

http://fe.swu.bg/wp-content/uploads/2021/07/Template.pdf

