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ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ 

Доц. Ирена Зарева – Председател  
Доц. Павлинка Илиева-Найденова 
Доц. Алла Кирова 
Гл. ас. Милкана Мочурова 
Гл. ас. Едуард Маринов 
Ас. Недялко Несторов 
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ЗА ИНФОРМАЦИЯ 
 

Адрес: Институт за икономически изследвания при БАН, София, ул. 
„Аксаков” № 3 

Заявка за участие и изисквания за техническо оформяне на докладите 
на https://www.iki.bas.bg/conference_29-30.11.2018  

E-mail: conference_29-30.11.2018@iki.bas.bg  

Телефон: 02-8104019 – Диана Димитрова 

https://www.iki.bas.bg/conference_29-30.11.2018
mailto:conference_29-30.11.2018@iki.bas.bg


Институтът за икономически изследвания при БАН има 
удоволствието да Ви покани за участие в работата на 
международната научна конференция: 

ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ И ПОЛИТИКИ:  
РЕАЛНОСТ И ПЕРСПЕКТИВИ 
29-30 ноември 2018 г. – ИИИ при БАН 

 

ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ: 

• Макроикономически измерения на икономическото развитие 
• Международна търговия и интеграция 
• Пазар на труда и социални политики 
• Регионално и секторно развитие. Ресурси, екология и устойчиво 

развитие 
• Фирмата на XXI век 
• Завръщащи се мигранти: българският опит 

 

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ДОКЛАДИ: 

Всеки автор/съавтор депозира само един доклад. 

Име на участник, институция, заглавие и резюме на доклада се 
попълват в заявката на български и на английски език. 

Представяне на доклада на конференцията – PowerPoint презентация до 
10 минути. 

Работни езици – български и английски. 

 

ПУБЛИКУВАНЕ: 

Само докладите, представени на конференцията и отговарящи на 
посочените изисквания, ще бъдат публикувани в електронен вид като 
издание на ИИИ при БАН с ISBN, реферирано в RePEc. Постерите 
няма да бъдат публикувани. 

Избрани доклади ще бъдат публикувани в специален брой на списание 
„Икономически изследвания” – реферирано и индексирано в SCOPUS. 

 

 

СРОКОВЕ: 
• Срок за подаване на заявка с резюме – 28.09.2018 г.  
 изтегляне на заявка от: 

 http://www.iki.bas.bg/conference_29-30.11.2018  
 изпращане на попълнен формуляр на:  

conference_29-30.11.2018@iki.bas.bg  
• Срок за отговор на заявка – 12.10.2018 г. 
• Срок за изпращане на пълен текст на доклада (по изискванията от: 

http://www.iki.bas.bg/conference_29-30.11.2018) – 09.11.2018 г.  
• Срок за плащане такса участие – 09.11.2018 г. 

Моля, изпращайте пълен текст на доклад на адрес:  
conference_29-30.11.2018@iki.bas.bg  

ТАКСА УЧАСТИЕ (с доклад):  

• 80 лв. за участници от България и 80 евро за участници от чужбина 

ТАКСА УЧАСТИЕ (с постер):  

• 40 лв. за участници от България и 40 евро за участници от чужбина 

ТАКСА УЧАСТИЕ (за докторанти):  

• 40 лв. за участници от България и 40 евро за участници от чужбина 

Такса участие включва:  

• достъп до пленарните сесии 
• достъп до постерната сесия 
• публикуване на доклад 
• конферентни материали 
• кафе паузи 
• обяд 
Всички други разходи във връзка с участие в конференцията са за 
сметка на участника. 

БАНКОВИ ДАННИ за плащане на такса участие: 

IBAN: BG65UNCR76303100117130 
BIC: UNCRBGSF 
Титуляр: Институт за икономически изследвания при БАН 
Основание за плащане: такса участие в конференция 29-30.11.2018, 
име на участника, вид на презентацията 
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