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18 октомври 2011 г., УНСС 
 

 
Уважаеми дами и господа, 
От името на Организационния комитет имам удоволствието да ви поканя да участвате в Седмата международна 

научна конференция „ИКОНОМИКАТА НА БЪЛГАРИЯ – ПЪТЯТ КЪМ ЕВРОТО”, която ще се проведе на 18 октомври 
2011 г. в УНСС. Конференцията се организира от Финансово-счетоводния факултет на УНСС, в сътрудничество със 
Студентския съвет в УНСС.  

Целта на конференцията е младите научни работници – докторанти и преподаватели, да представят своите научни 
изследвания пред академичната общност и да дискутират икономически проблеми с български и чуждестранни 
преподаватели. Този научен форум се провежда за седми пореден път като публикуваните научни резултати от 
предходните шест конференции доказват значителния потенциал за бъдещото професионално развитие на младите научни 
работници.  

Седмата конференция е посветена на проблемите и предизвикателствата пред развитието на българската икономика, 
произтичащи от преодоляването на кризата и изпълнението на европейските икономически критерии и стандарти. 
Натрупаният опит през годините доведе до повишаване на качеството на научните доклади и разширяване на 
чуждестранното участие. Форматът и организацията на научната проява са насочени към създаването на академична 
атмосфера, благоприятстваща диалога и обмяната на идеи между различните равнища на академичната колегия.  

Най-учтиво ви моля да разпространите информацията за конференцията сред ваши колеги. 
 
 

Доц. д-р Силвия Трифонова, 
Председател на Организационния комитет 

  
  
  

ППРРООГГРРААММЕЕНН  ККООММИИТТЕЕТТ  
 

Председател: 
Проф. д-р Огнян Симеонов, 
Декан на Финансово-счетоводен факултет, УНСС 
 
Зам.-председател: 
Проф. д-р Снежана Башева, 
Зам.-ръководител на катедра „Счетоводство и анализ”, УНСС 
 
Членове: 
Проф. д-р Стоян Стоянов, 
Ръководител на катедра „Счетоводство и анализ”, УНСС 
Доц. д-р Стоян Александров, 
Ръководител на катедра „Финанси”, УНСС 
Доц. д-р Даниела Фесчиян, 
Зам.-декан на Финансово-счетоводен факултет, УНСС 
Доц. д-р Бойчинка Йонкова, 
Зам.-декан на Финансово-счетоводен факултет, УНСС 

 

  



 

 

  
ООРРГГААННИИЗЗААЦЦИИООННЕЕНН  ККООММИИТТЕЕТТ  

 
Председател: 
Доц. д-р Силвия Трифонова, 
Зам.-декан на Финансово-счетоводен факултет, УНСС 
 
Зам. председател: 
Проф. д-р Милети Младенов, 
Катедра „Финанси”, УНСС 
 
Членове: 
Доц. д-р Румен Брусарски, 
Зам.-ръководител на катедра „Финанси”, УНСС 
Доц. д-р Даниела Петрова, 
Научен секретар на катедра „Финансов контрол”, УНСС 
Доц. д-р Пресияна Ненкова, 
Научен секретар на катедра „Финанси”, УНСС 
Доц. д-р Емилия Миланова, 
Катедра „Счетоводство и анализ”, УНСС 
 
Доц. д-р Лена Русенова, 
Катедра „Финанси”, УНСС 
Доц. д-р Емил Асенов, 
Катедра „Финансов контрол”, УНСС 
Доц. д-р Румяна Пожаревска, 
Катедра „Счетоводство и анализ”, УНСС 
Доц. д-р Маргарита Александрова, 
Катедра „Финанси”, УНСС 
Доц. д-р Олег Димов, 
Катедра „Финансов контрол”, УНСС 
 
Организационен секретар: 
Ред. докторант Божана Венедиктова, 
Катедра „Финанси”, УНСС 
 

 
 

ТТЕЕММААТТИИЧЧННИИ  ННААППРРААВВЛЛЕЕННИИЯЯ  
 

11..  ФФииннааннссоовваа  ппооллииттииккаа,,  ффииннааннссооввии  ппааззааррии,,  ииннввеессттииццииии  ии  ррааззввииттииее  ннаа  ффииннааннссооввиияя  ссееккттоорр  вв  
ккооннттееккссттаа  ннаа  ееввррооииннттееггррааццииоонннниияя  ппррооццеесс  

22..  ССччееттооввооддннаа  ппооллииттииккаа  ии  ппррааккттииккаа,,  ссччееттооввооддннии  ссттааннддааррттии,,  ииннттееггрриирраанноо  ууппррааввллееннииее  ии  ррааззввииттииее  
ннаа  ббииззннеессаа  вв  ББъъллггаарриияя  ии  ЕЕСС    

33..  ФФииннааннссоовв  ооддиитт,,  ккооннттррооллннии  ссииссттееммии,,  ввъъттрреешшеенн  ккооннттрроолл  ии  ииннооввааццииии  вв  ооддииттаа  вв  ссъъввррееммееннннииттее  
ууссллооввиияя  ннаа  ггллооббааллииззаацциияя  

 
Тези теми позволяват разглеждането на широк кръг проблеми от финансовата и счетоводно-контролната теория и 

практика като: теоретико-методологични проблеми на финансите, счетоводството и финансовия контрол; финансово-
счетоводна политика в условията на стабилност и на криза; предизвикателства пред банковия, небанковия сектор, 
финансовите пазари и реалната икономика; проблеми на международното финансово-икономическо развитие; 
предизвикателства пред процеса на интеграция на България към еврозоната; организационно-управленски решения и 
проблеми във финансовата и счетоводната сфера; роля на риск мениджмънта в съвременните условия; съвременни 
стратегии и бизнес модели за интегрирано управление на фирмите; информационни и комуникационни технологии и 
системи във финансите, счетоводството и финансовия контрол; икономическо моделиране; инвестиции и бизнес климат в 
България; иновации; политика на ЕС и усвояване на финансови средства от еврофондовете; актуални проблеми и добри 
практики в преподаването на финанси, счетоводство и финансов контрол при обучението на бакалаври, магистри и 
докторанти от практиката. 

Програмата на конференцията е отворена за включване и на други подходящи проблеми и предложения, които ще се 
приемат с благодарност. 

Работни езици на конференцията: български и английски. 
Място на провеждане: УНСС, София. 



 

 

  
ВВААЖЖННИИ  ССРРООККООВВЕЕ  

 

11  ссееппттееммввррии  22001111  гг..  
- Изпращане на заявки за участие в конференцията на Организационния секретар на конференцията. Заявките се 
изпращат на хартиен носител или по електронен път. 
 
1100  ссееппттееммввррии  22001111  гг..  
- Срок за заплащане на таксите за участие в конференцията. Заплащането се извършва на касата на УНСС или чрез 
банков превод. 
 
11    ооккттооммввррии  22001111  гг..  
- Срок за изпращане на докладите в пълен обем (оформени съгласно изискванията) на Организационния секретар на 
конференцията.  

 
 
 

ТТААККССАА  ЗЗАА  УУЧЧААССТТИИЕЕ  ((СС  ДДДДСС))::  
 

1. Научните работници – преподаватели и докторанти от УНСС, са освободени от такса за участие в конференцията. 
2. Таксата за участие в конференцията за външни лица е 40 лв.  

 
Таксата за участие се заплаща на касата в УНСС или по банков път по сметка на УНСС със следните данни: 
Банка: БНБ  
BIC на БНБ: BNBGBGSD 
IBAN: BG03BNBG96613100174601. 
В бордерото се вписва, че преведената сума е: “Такса за участие в VII конференция на младите научни работници”. 

 
 
 

ААДДРРЕЕСС  ЗЗАА  ККООРРЕЕССППООННДДЕЕННЦЦИИЯЯ  
 

Ред. докторант Божана Венедиктова, 
Организационен секретар на конференцията 
Моб.тел.: 0884-74-60-93 
Служ.тел.: 02/8195-241 
Факс: 02/962-39-03 
E-mail: bvenediktova@yahoo.com 
Финансово-счетоводен факултет, кабинет 1037 
Университет за национално и световно стопанство, 
Студентски град „Хр. Ботев”, бул. „8 декември” 
София 1700 
Актуална информация за конференцията ще бъде публикувана на интернет страницата на УНСС: www.unwe.acad.bg 

  
  
  

ППРРООГГРРААММАА  ННАА  ККООННФФЕЕРРЕЕННЦЦИИЯЯТТАА  

 
Предварителна програма на конференцията - 18 октомври 2011 г., УНСС 
 

 
9.00 - 10.00 ч. 

 

 
Регистрация на участниците 

10.00 - 10.30 ч. 
 

Откриване на конференцията  

10.30 - 12.30 ч. 
 

Пленарна сесия  

12.30 - 13.30 ч. 
 

Обяд 

13.30 - 15.00 ч. Работни панели  



 

 

 
15.00 - 15.30 ч. 

 
Кафе пауза  

15.30 - 17.30 ч. 
 

Работни панели 

17.30 - 18.00 ч. 
 

Закриване на конференцията  

18.30 - 21.00 ч. 
 

Коктейл 

 
Организационният комитет си запазва правото за промени в програмата.  
Окончателният вариант на програмата ще бъде предоставен на участниците в деня на конференцията. 
 

  
  

ИИЗЗИИССККВВААННИИЯЯ  ЗЗАА  ООФФООРРММЯЯННЕЕ,,  ППРРЕЕДДССТТААВВЯЯННЕЕ  ИИ  ППУУББЛЛИИККУУВВААННЕЕ  ННАА  ДДООККЛЛААДДИИТТЕЕ  
 

1. Пълният текст на докладa не трябва да бъде по-голям от осем страници, вкл. фигури, таблици и библиография. 
2. Максималният брой доклади, с които може да участва всеки автор (самостоятелно или в съавторство) е два, като за 

всеки доклад се заплаща такса (в случай на външни лица).  
3. Участниците с доклади трябва да представят на Организационния комитет докладите си на електронен и хартиен 

носител.  
4. В случай, че докладите са изпратени по електронна поща, участниците трябва да представят на Организационния 

комитет една контрастна разпечатка на хартия и CD – с пълния текст на доклада, вкл. фигури и таблици. 
5. Докладите могат да се представят на български или английски език, а резюмето и ключовите думи за българските 

участници – задължително трябва да бъдат на български и английски език.  
6. Докладите ще бъдат отпечатани на езика, на който са представени. 
7. Докладите трябва да се изготвят на версия Word 2000 или по-висока във формат А4 (около 40 реда на страница).  
8. При техническото оформяне на докладите е нужно да се спазват следните изисквания: 

 Полета на страниците: отляво – 2,5 см, отдясно – 2,5 см, отгоре – 2,5 см, отдолу – 2,5 см. 
 Шрифт на текста на доклада: Times New Roman, 12 pt, normal; междуредие: 1,5. 
 Заглавие на доклада: шрифт Times New Roman, 14 pt, bold, centered. 
 Име, презиме и фамилия на автора (разположени на следващия ред след заглавието): Times New Roman, 12 pt, 
bold, centered. 

 Научно звание и степен на автора: разположени на следващия ред след имената на автора; шрифт Times New 
Roman, 12 pt, bold, centered. 

 Резюме / Abstract: разположени след един празен ред след научното звание и степен на автора – на български и 
английски език за българските участници и само на английски език за чуждестранните участници, шрифт Times New 
Roman, 12 pt, bold, italic, justified. 

 Ключови думи / Key words: разположени след един празен ред след резюмето - на български и английски език за 
българските участници и само на английски език за чуждестранните участници, шрифт Times New Roman, 12 pt, bold, 
italic, justified. 

 Подзаглавия: шрифт Times New Roman, 12 pt, bold, centered. 
 Формулите да са центрирани и номерирано отдясно. 
 Таблиците и фигурите да бъдат центрирани на страницата, а заглавията им да са центрирани спрямо самите 
таблици и фигури. 

 Под таблиците и фигурите да бъде посочен източникът им, подравнен отляво, шрифт Times New Roman, 10 pt, 
normal. 

 Библиографията следва да бъде подредена по следния начин: 
1. Иванов, П. Икономиката на България, УИ „Стопанство”, София, 2010. 
2. Clauss, G. Offshore Structures, Prentice Hall, New Jersey, 2010. 
 Приетите доклади, оформени съобразно изискванията – след рецензиране от хабилитирани учени, ще бъдат 
публикувани в сборник от конференцията. На участниците с доклади ще бъде предоставен по един екземпляр от 
сборника, който ще бъде публикуван след конференцията. 

 Регламентът за изнасяне и обсъждане на един доклад е 15 минути.     
  
  
  
  
  
  
  



 

 

  
ССЕЕДДММАА  ММЕЕЖЖДДУУННААРРООДДННАА  ННААУУЧЧННАА  ККООННФФЕЕРРЕЕННЦЦИИЯЯ  ННАА    

ММЛЛААДДИИТТЕЕ  ННААУУЧЧННИИ  РРААББООТТННИИЦЦИИ  
 

 
 

  

ЗЗААЯЯВВККАА  ЗЗАА  УУЧЧААССТТИИЕЕ  
 
1. ………………………………………...………………………………………………………… 

/ Име, презиме и фамилия на участника / 
 

2.  ..……………………………………………………………………………...…………………. 
/ Научно звание и научна степен /  
 

3. ……………………………………….………………………………………………………….. 
/ ВУЗ, организация, фирма – точен адрес, вкл. пощенски код / 
 

4. …………………………………………………………………………………………………... 
/ Адрес за кореспонденция, вкл. пощенски код, тел., факс, e-mail / 
 

5.  Данни за издаване на фактура: 
ВУЗ, организация, фирма: ……………………………………………………………….. 
Служебен адрес: ………………………………………………………………………….. 
ЕИК: ………………………………………………………………………………………….. 
ИК – ДДС: …………………………………………………………………………………… 
МОЛ: ………………………………………………………………………………………… 
  

6. Тематично направление: …………………………………………………………………... 
  

7. Заглавие на доклада:  
..…………………………………………………………….……………………….…………...…………………………………………
………….……………………………….................... 
..…………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………..……………………………………. 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 

/ на български и на английски език – за българските участници / 
 

8. Съавтор (и): ……..………………………………………………………………………………………… 
 

9.  При представянето на доклада са необходими: 
.………………………………………………………………………………….…………… 
/ моля, посочете техническите средства / 



 

 

 
За всеки доклад се представя отделна заявка за участие. 
 
Попълнете и изпратете заявката за участие по електронна поща или на хартиен носител до 1 септември 2011 г. на 

адреса за кореспонденция на конференцията. 
 
 

ЖЕЛАЕМ ВИ ПОЛЗОТВОРНО УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИЯТА! 
 
 

 


