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ФАКУЛТЕТ „ПРИЛОЖНА ИНФОРМАТИКА И СТАТИСТИКА“ 

 

 

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, 

 

Имаме удоволствието да Ви поканим за тържеството по случай 10-ата 

годишнина от основаването на факултет "Приложна информатика и 

статистика" към УНСС и откриването на Международна научна 

конференция „Приложение на информационните и комуникационни 

технологии и статистиката в икономиката и образованието“, посветена на 

тази годишнина, което ще се проведе на 18-20 октомври 2018 г. от 9.30 

часа в Голяма конферентна зала. 

 

ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ: 

 

 Информационни технологии 

 Статистическа методология и изследвания  

 Приложна математика 

 

 

 

ВАЖНИ СРОКОВЕ: 

 

30.09.2018 г. – изпращане на заявки за участие в конференцията 

07.10.2018 г. – изпращане на потвърждение за приемане на докладите 

и приложните разработки  

30.12.2018 г. – краен срок за изпращане на доклади и приложни 

разработки 
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ПРОГРАМЕН СЪВЕТ 

 

Председател: 

Проф. д-р Димитър Велев 

Членове: 

César Correa Arias 

Saji Baby 

Gaetano Cascini 

Olena Chaikovska 
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Sérgio Manuel Serra da Cruz 
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ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ: 

 

Проф. д-р Камелия Стефанова –  декан на факултет  ПИС 

Доц.д-р Соня Чипева 

Проф. д.и.к. Емил Денчев 
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Гл.ас.д-р Пламен Милев 

Веска Михова 

Доц.д-р Александрина Мурджева 

Доц.д-р Митко Радоев 

Доц.д-р Моника Цанева 

Илко Великов 

 

 



 

 
 

ФАКУЛТЕТ „ПРИЛОЖНА ИНФОРМАТИКА И СТАТИСТИКА“ 

 

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ: 

 

 Участниците в конференцията могат да представят доклади и 

приложни разработки, които представляват оригинални и нови 

постижения в обявените тематични направления. Разработките следва 

да бъдат описани и представени в текстов формат.  

 Участието може да бъде самостоятелно или в съавторство. 

 При представяне на докладите и разработките ще бъде осигурена 

възможност за провеждане на видеоконферентна връзка. 

 Официалният работен език на конференцията е английски. Допуска се 

представяне на презентации на български език. 

 Докладите, представени на конференцията от студенти, ще бъдат 

оценявани от жури и класирани, като авторите на спечелилите доклади 

ще бъдат предложени за награди в програмата на МОН за изявени 

студенти. 

 Сборникът с доклади от конференцията, представени на английски, ще 

бъде публикуван и разпространен. Сборникът е рефериран в ProQuest, 

EBSCOhost и Google Scholar.  

 Таксата за правоучастие е в размер на …. лв. Участниците от УНСС са 

освободени от такава такса. 
 

Докладите от конференцията ще бъдат публикувани в специален сборник, рефериран в 

ProQuest, EBSCOhost и Google Scholar.  

Програмата на конференцията ще бъде предоставена на участниците при регистрацията 

им на 18 октомври 2018 г.  

 

Указания за участие и изисквания за оформяне на докладите можете да намерите на: 

http://icaictsee.unwe.bg 

Заявките за участие и докладите могат да бъдат изпращани на e-mail:  

dgvelev@unwe.bg 
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