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УВАЖЕМИ КОЛЕГИ, 
 

Имам удоволствието от името на  Програмния съвет и Организационния комитет 
да Ви поканя да вземете участие в  Международна научна конференция на тема 
„„ГЛОБАЛНИТЕ И ФИНАНСОВИ РИСКОВЕ: „ГЛОБАЛНИТЕ 
ИКОНОМИЧЕСКИ И ФИНАНСОВИ РИСКОВЕ: НОВИ 
ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА СЛЕД COVID-19“ 
Конференцията се организира от Лабораторията за Иконометрични 
изследвания към Стопанския факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски“-Благоевград“ 
със съдействието на: 
1. Съюз на икономистите в България 
2. Съюз на учените – клон Благоевград 
 
Програмен съвет: 
Доц. д-р Преслав Димитров – Председател на Програмния съвет, Декан на Стопанския  
факултет  и Ръководител на катедра „Туризъм“ при ЮЗУ „Н. Рилски“-Благоевград 
Проф. д-р Татяна Хубенова-Делисивкова – Заместник Председател на програмния 
съвет и Председател на Съюза на икономистите в България 
Дооц.д-р Вяра Кюрова,  - Заместник декан на Стопанския факултет при ЮЗУ „Н. 
Рилски“-Благоевград 
Доц. 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 
Доц. 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 
 
Организационен комитет: 
Доц. д-р Елена Ставрова – Председател на Организационния комитет 
Доц. д-р Иван Тодоров, Катедра „Финанси и отчетност“ при Стопанския факултет 
Доц. д-р Десислава Стоилова, Катедра „Финанси и отчетност“ при Стопанския 
факултет 
Гл. ас. д-р Стоян Танчев, Катедра „Финанси и отчетност“ при Стопанския факултет 
Гл. ас. д-р Ани Янкова-Стойкова , Катедра „Финанси и отчетност“ при Стопанския 
факултет 
Ас. д-р  Мария Паскалева - Катедра „Финанси и отчетност“ при Стопанския факултет 
Ас. д-р Миглена Тренчева - Катедра „Финанси и отчетност“ при Стопанския факултет 



Ас. д-р Николай Патонов . Катедра „Финанси и отчетност“ при Стопанския факултет 
Ас. д-р Калина Дурова - Катедра „Финанси и отчетност“ при Стопанския факултет 
 
  
 
Научни направления 
 

• Анализ на риска, оценка и управление на риска 
• Ранно предупреждение и уязвимост 
• Безопасност и сигурност 
• Политически и социално-икономически риск 
• Застраховане 
• Икономически рискове 
• Кибер риск 
• Риск в критични инфраструктури 
• Управление на кризи, управление на риска, безопасност и сигурност 
• Икономика 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 
• Управление на човешките ресурси и развитие на стратегическото лидерство 
• Иновации, креативност и управление на промените 
• Казуси 

 
 
Конференцията ще се проведе в УМЦ – Бачиново в околностите на Благоевград, а при 
усложнени епидемични условия – онлайн. 
Очакваме ви за да споделим своите научни търсения и резултати от изследвания  в един 
интердисциплинарен форум. 

•        Заявки за участие с доклад на английски или български език се изпращат на 
интернет адрес:  financeaccounting @abv.bg не по-късно от 30.06.2020 година. 
•        Цялостният доклад следва да бъде изпратен на имейл  financeaccounting @abv.bg до 
01 09. 2020 г. 
   

        Конференцията ще бъде вписана в Регистъра на научната дейност към МОН. 
 

Статиите, които преминат двойното рецензиране, ще бъдат публикувани на 
английски език в списанията: 

„Финанси“: http://financebg.com/ 



 „Икономика и управление“ : http://em.swu.bg/ 

 „Предприемачество“: http://ep.swu.bg/ 

 Които са част от бази данни ERIHPLUS, American Economy Association, RePEc, 
Central and Eastern Online Library, СОЦИОНЕТ, GOOGLE SCHOLAR, DRJI, Bayerische 
Staat Bibliothek, MIAR and etc.  

 
ВАЖНИ СРОКОВЕ: 
 
До 30 юни 2020 -  подаване на заявка за участие  в конференцията на следния мейл  
адрес: financeaccounting @abv.bg 
 
До 1 септември  2020 г. - изпращане на оформените съгласно изискванията на следния 
мейл адрес: financeaccounting @abv.bg 
 
Заплащането се извършва чрез превод по банкова сметка или  в брой в деня на 
конференцията. 
За безкасово заплащане: 
 
ТАКСА ЗА ПРАВОУЧАСТИЕ:  
Таксата за правоучастие в конференцията за български участници извън ЮЗУ 
„Неофит Рилски“-Благоевград  е 60 лв. (шестдесет лв.) (с включено ДДС). 
Таксата за правоучастие в конференцията за чуждестранни участници е 60 евро 
(шестдесет евро). 
 
Таксата може да се заплати в деня на конференцията в процеса на регистрация или  по 
сметка на ЮЗУ „Неофит Рилски“-Благоевград както следва:  
 
Банка: Общинска банка АД 
IBAN: BG97SOMB91303460613000 
BIC: SOMBBGSF 
За конференцията на Лабораторията за иконометрични изследвания 
 
Адрес за кореспонденция: 
financeaccounting @abv.bg 
 
ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНЕ НА ДОКЛАДИТЕ 

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

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

3. 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. 

4. Приетите доклади, оформени съобразно изискванията, ще бъдат публикувани 
в сборник, отпечатани и разпространени в сборник с ISBN. 

5. Регламентът за изнасяне и обсъждане на един доклад е 20 минути. 
6. Представяне на доклада на конференцията – Power Point презентация. 

 

http://em.swu.bg/
http://ep.swu.bg/


 
ИЗИСКВАНИЯ ЗА ФОРМАТИРАНЕ НА ДОКЛАДИТЕ  
1. Максималният обем на доклада е 15 страници, вкл. таблици, фигури (графики и 

диаграми) и библиография.  
2. Първата страница следва да съдържа следната информация: 

Заглавие на доклада 
Име и фамилия на автора (авторите). Научното звание и степен на автора -име, 
местоработата. Адресът за кореспонденция и email адреса  да се поставят като 
бележка под линия 
Резюме  на български и английски език ( до 300 думи общо).  
Ключови думи: на български и английски език  (максимум до 5 думи)  
JEL класификация  

 
3. На първата страница заглавието на доклада, имената на автора (авторите), 

научното звание, степента, местоработата, както и резюмето и ключовите думи за 
българските участници задължително трябва да бъдат написани на български и на 
английски език. За чуждестранните участници – те трябва да бъдат написани на 
съответния чужд език.  

4. Докладите ще бъдат отпечатани на езика, на който са представени.  
5. Докладите се изготвят на версия Word 2000 или по-висока във формат А4 (около 40 

реда на страница). 
6. Структурата на докладите трябва да бъде следната:  

Увод   
Преглед на литературата по проблема 
Използвана методология за изследването 
Източници и  база данни, времеви   ограничения на изследването  
Описание на резултатите от изследването 
Библиография / List of references  

7. JEL класификацията може да бъде намерена на следния линк: 
https://www.aeaweb.org/econlit/jelCodes.php?view=jel 

8. При техническото оформяне на докладите е нужно да се спазват следните 
изисквания за форматиране:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.aeaweb.org/econlit/jelCodes.php?view=jel


 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAPER TITLE (CAPITAL LETTERS, TIMES NEW ROMAN, 14 PTS, BOLD, 
CENTERED * 

Author’s Names (Times New Roman, 12 pts, bold, centered)1 
 

Abstract 

The abstract will not exceed 150 words, in the Times New Roman font, 10 pts., italic 1.0 cm indent. It will 
mention the aim of the paper, research goals and expected results. Please use a less technical language, able to 
provide an overview of the paper contents for people who have no special knowledge in the field. 

Keywords: (Times New Roman, 10 pts., italic, 1.0 cm indent) 

JEL Codes: (Times New Roman, 10 pts., italic, 1.0 cm indent) 

1. Introduction (Times New Roman, 11 pts, bold, 1.0 cm indent, left) 

Body of the introduction - Times New Roman, 11 pts., justified, 1.0 cm indent, line spacing – at 
least 14 pt. 

 
2. The First Paragraph Title of the Paper (Times New Roman, 11 pts, bold, 1.0 cm indent, 

left) 
Body of the introduction - Times New Roman, 11 pts., justified, 1.0 cm indent, line spacing – at 

least 14 pt. 
 
References to other publications must be in APA style. That is, shown within the text as author's 

name followed by a comma, year of publication and the quoted page number - all in round brackets, 
e.g. (Levine, 2007, p.23). If there are more authors, the following format is used: 

• for a work with two authors: 
 
Greenfield and Savage-Rumbaugh (1990) have acknowledged that Kanzi's linguistic development was 
slower than that of a human child (p. 567).  
 
Kanzi's linguistic development was slower than that of a human child (Greenfield & 
SavageRumbaugh, 1990, p. 567). 
 

• for up to five authors: 
                                                           
1 Author’s Institution, Address, (Times New Roman, 10 pts, Justified) 



The chimpanzee Nim was raised by researchers who trained him in American Sign Language by 
molding and guiding his hands (Terrace, Petitto, Sanders, & Bever, 1979).  
 
In subsequent citations, use the first author's name followed by "et al." in either the signal phrase or 
the parentheses. Nim was able to string together as many as 16 signs, but their order appeared quite 
random (Terrace et al., 1979). 
 

• for a work with six and more authors: 
Use only the first author's name followed by "et al." in the signal phrase or the parentheses.  
 
The ape language studies have shed light on the language development of children with linguistic 
handicaps (Savage-Rumbaugh et al., 1993). 
 
Table no. 1 – Table title (Times New Roman, 11 pts, italic, right) 
 
 
 

Column 1 title 
(Times New Roman, 
9pts,bold,centered) 

Column 2 title Column 3 title 
Column 4 

title 

Line title Times New 
Roman, 10 pts., left 

Figures - Times 
New Roman, 10 

pts., right 

Text Times New 
Roman, 10 pts., left 

 

Source (Times New Roman, 10 pts, italic): Eurostat (Times New Roman, 9 pts.) 

Body - Times New Roman, 11 pts., justified, 1.0 cm indent, line spacing – at least 14 pt. 

2.1. The first subparagraph title (Times New Roman, 11 pts., italic, 0.75 cm indent, left) 
Body - Times New Roman, 11 pts., justified, 1.0 cm indent, line spacing – at least 14 pt. 

Figure no. 1 Figure title (Times New Roman, 11 pts., italic, centered) 

Source (Times New Roman, 10 pts, italic): Eurostat (Times New Roman, 10 pts.) 

Note: Social security contributions are included (Times New Roman, 10 pts.) 

Body - Times New Roman, 11 pts., justified, 1.0 cm indent, line spacing – at least 14 pt. 

2.2. The Second Subparagraph Title (Times New Roman, 11 pts., italic, 0.75 cm indent, left) 

Body - Times New Roman, 11 pts., justified, 1.0 cm indent, line spacing – at least 14 pt 

3. The Second Paragraph Title of the Paper (Times New Roman, 11 pts, bold, 1.0 cm indent, 
left) 

Body - Times New Roman, 11 pts., justified, 1.0 cm indent, line spacing – at least 14 pt. 

4. Conclusion and Recommendations (Times New Roman, 11 pts, bold, 1.0 cm indent, left) 

Body - Times New Roman, 11 pts., justified, 1.0 cm indent, line spacing – at least 14 pt. 

Acknowledgements (Times New Roman, 11 pts, bold, 1.0 cm indent, left) 

REFERENCES 



(Please, fill in the references using the most recent contributions from our journals (Economics 
and Management and Entrepreneurship) or journals indexed in the Web of Science and 
Scopus databases - at least 10) 

Books: 

Arnheim, R. (1971). Art and visual perception. Berkeley: University of California Press.  

When the author and publisher are identical, use the word "Author" as the name of the publisher. 
American Psychiatric Association. (1994). Diagnostic and statistical manual of mental disorders 
(4th ed.). Washington, DC: Author.  

Festinger, L., Riecken, H., & Schachter, S. (1956). When prophecy fails. Minneapolis: University of 
Minnesota Press.  

Roeder, K., Howdeshell, J., Fulton, L., Lochhead, M., Craig, K., Peterson, R., et.al. (1967). Nerve 
cells and insect behavior. Cambridge, MA: Harvard University Press.  

When a work has more than six authors cite the first six followed by "et al." 

Journal articles: 

Articles in journals with continuous pagination: 

Passons, W. (1967). Predictive validities of the ACT, SAT, and high school grades for first semester 
GPA and freshman courses. Educational and Psychological Measurement, 27, 1143- 1144.  

Articles in journals with non-continuous pagination: 

Sawyer, J. (1966). Measurement and prediction, clinical and statistical. Psychological Bulletin, 66 (3), 
178-200. 

Articles in monthly periodicals: 

Chandler-Crisp, S. (1988, May) "Aerobic writing": a writing practice model. Writing Lab Newsletter, 
pp. 9-11. 

Article in an Internet-only journal: 

Kawasaki, J. L., & Raven, M.R. (1995). Computer-administered surveys in extension. Journal of 
Extension, 33, 252-255. Retrieved June 2, 1999, from http://joe.org/joe/index.html 

Internet technical or research reports: 

University of California, San Francisco, Institute for Health and Aging. (1996, November). Chronic 
care in America: A 21st century challenge. Retrieved September 9, 2000, from the Robert Wood 
Foundation Web site: http://www.rwjf.org/library/chrcare 

 
 

ЖЕЛАЕМ ВИ ПОЛЗОТВОРНО УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИЯТА! 

                                                              
 
 

                                                   Проф. д-р Ганчо Ганчев, Ръководител  

                                               на  Лабораторията по иконометрични изследвания 

 

 


