
                                                            

                   
Ne varietatem timeamus

НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ
ДЕПАРТАМЕНТ „АДМИНИСТРАЦИЯ И

УПРАВЛЕНИЕ” 

Ви канят
да участвате в 

Научно – практическа конференция
 

“Стратегически визии: 
ефективно управление за

икономически, организационни и
социални трансформации”

(иновации – институции – бизнес)

7 юни 2016 год. 
в Нов български университет – София

ПОЧЕТЕН СЪВЕТ:
1. Проф. Богдан Богданов, д.н. – Почетен президент на 

НБУ
2. Проф. д-р Пламен Бочков – Ректор на НБУ
3. Д-р Георги Текев – Изпълнителен директор на НБУ
4. Проф. д-р Людмил Георгиев – Зам.- ректор по 

НИМД, НБУ
5. Д-р Божидар Данев – Изпълнителен председател на 

БСК 
6. Академик Иван Попчев, д.н.  – национален експерт 

по стратегии и управление на риска
7. Проф. Асен Ковачев, д.н.  – национален експерт по 

стратегии и управленски науки
8. Доц. д-р Ангел Георгиев – стратегии и иновации
9. Доц. д-р Михаил Михайлов -– стратегическо 

управление

С любезното съдействие на:  

НАУЧЕН  И ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ:
Председател: 
Доц. д-р Димитър Панайотов                                     

Заместник-председатели:
доц. д-р Кристиян Хаджиев,  доц. д-р инж. Кирил Радев, 
доц. д-р Георги Пеев, доц-д-р Елмира Банчева, доц. д-р 
Надя Маринова, доц. д-р Соня Алексиева
Председатели и дискутанти по тематични направления
(ТН):
ТН  1:  Стратегическо  мислене  и  иновации –
концептуални  схеми,  параметри  и  теоретико
-приложни  модели;  национални  приоритети  и
тенденции в глобален, регионален и локален контекст –
икономически, политически и културно-психологически
измерения
доц. д-р Ангел Георгиев, доц. д-р Елмира Банчева, гл. ас.
д-р Александър Пожарлиев, e-mail: str-visions1@nbu.bg
ТН  2:  Институции,  организационна  и  бизнес  среда
-управленски  решения  за  ефективно  взаимодействие,
влияние;  стимули  и  критерии  за
конкурентоспособност в администрацията, бизнеса и
туризма 
проф. д-р Николай Арабаджийски, доц. д-р Георги Пеев,
доц. д-р Иван Боевски, доц. д-р Ирена Емилова, е-mail: str-
visions2@nbu.bg 
Технически  секретар  и  организатори  по  ТП:  Катя
Попова,  Екатерина  Цветанова,  Мария  Тумбева,  Петър
Алексиев, Цанко Донков

ПО-ВАЖНИ СРОКОВЕ

Краен срок за изпращане на 
заявка за участие и резюме

30.04.2016 г

Краен срок за изпращане на 
докладите (Word и pdf)

28.05.2016 г.

Краен срок за превеждане на 
такса за участие 

28.05.2016 г.

Регистрация на участниците 
07.06.2016 г.

09:30 ч. - 10:00 ч.

Откриване на конференцията 
07.06.2016 г.

10:00 ч.
Срок за отпечатване на 
сборника от конференцията 

Декември, 2016 г.

АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ:
София п.к. 1618
ул. “Монтевидео” № 21
Нов български университет,
департамент “Администрация и управление”
тел: 02/8110620, 0888 37 71 96
е-поща: str-visions  1-  2@nbu.bg 

УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТНИЦИТЕ:

1. Информацията  е  на  сайта  на  НБУ  на  адрес:
http://www.administracija-i-upravlenie.nbu.bg/bg/konferencii

Конференции,  Научно–практическа  конференция
“Стратегически  визии:  ефективно  управление  за
икономически,  организационни  и  социални
трансформации”  (иновации  –  институции  –
бизнес), 7 юни 2016 год.

2.Заявката,  резюмето  и  докладите  следва  да  бъдат
изпратени в електронен вариант на e-mail: 

str-visions1@nbu.bg или str-visions2@nbu.bg в рамките
на определените срокове.

3.Таксата  за  право  на  участие  в  конференцията  за
участници от Р България, е  70 лв. с включен ДДС
за всеки  участник/ автор  (съавтор). Срещу
внесената такса се получава програмата, сборник с
доклади  и  участие  в  коктейл  и  кафе-паузите.
Таксата  трябва  да  бъде  преведена  с  платежно
нареждане до 28.05.2016 г. на банкова сметка: 

     Нов български университет
     Банка-ОББ 
     IBAN: BG44UBBS78271010551907 , 
     BIC код: UBBSBGSF
     В графата “Основание за плащане” задължително
да  се  посочи:  за   Н  аучно–практическа  конференция
“Стратегически  визии:  ефективно  управление  за
икономически,  организационни  и  социални
трансформации”  (иновации  –  институции  –  бизнес),
7 юни 2016 год.
   По изключение таксата за право за участие може да
бъза заплатена и в деня на конференцията - в брой на
касата на НБУ (първи корпус, офис 201).

4.Копие  от  банковото  бордеро,  удостоверяващо
превода на таксата, заедно с всички необходими за
издаване  на  фактура  данни  (организация,  адрес,
Булстат, МОЛ и др., в т.ч. име и адрес на подателя)
да се изпращат сканирани в pdf на e-mail: 

str-visions  1-  2@nbu.bg,  в  срок  не  по-късно  от  два
работни дни след датата на превода.

5.Максималният  брой  доклади,  с  които  може  да
участва автор (самостоятелно или в съавторство),
е един. 
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НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ  

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ 
В  НАУЧНО – ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ

 “Стратегически визии: 
ефективно управление за

икономически, организационни и
социални трансформации”

(иновации – институции – бизнес)

7 юни 2016 г. - НБУ, София

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ НА ДОКЛАДЧИКА:

………………………………………………………….

НАУЧНА СТЕПЕН И ДЛЪЖНОСТ…………………...........

МЕСТОРАБОТА……………………......………………...

АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ, ТЕЛЕФОН, e-mail:

………………………………………………………….

……………………………………………………… ….

ЗАГЛАВИЕ НА ДОКЛАДА ………………………….........

………………………………………………………….

Заявката,  придружена  от  резюме  на  доклада  в
електронен  вариант, трябва  да  бъде  получена  не  по-
късно от 30 април 2016 г.

ИНФОРМАЦИЯ И ИЗИСКВАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ НА ОНЛАЙН НА АДРЕС:

http://www.administracija-i-upravlenie.nbu.bg/bg/konferencii
Конференции,  Научно  –  практическа  конференция
“Стратегически  визии:  ефективно  управление  за
икономически,  организационни  и  социални
трансформации”  (иновации  –  институции  –  бизнес),
7 юни 2016 год.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОФОРМЯНЕ НА
ДОКЛАДИТЕ

1. Изискванията  за  оформяне  на докладите  са  публикувани  на
адрес:http://www.administracija-i-upravlenie.nbu.bg/bg/konferencii
Конференции,  Научно  –  практическа  конференция
“Стратегически  визии:  ефективно  управление  за
икономически, организационни и социални трансформации”
(иновации – институции – бизнес), 7 юни 2016 год.
2. Докладите  трябва  да  бъдат  в  обем  до  9  стандартни
машинописни  страници,  вкл.  фигурите  и  таблиците  и  да  са
подготвени  за  печат  без  допълнителна  редакционна
обработка - участие с презентация, в дискусии и кръгли маси.
3. Текстовата част на докладите трябва да е оформена съгласно
следните изисквания:
 Шрифт “Times New Roman”, Normal, Font Size 12 pt (MSWord
2003/2010);
 Page Setup – Top 20 mm, Bottom 10 mm, Left 20 mm, Right 20
mm;
 Paper Size - А4;
 Междуредово  разстояние  –  Format,  Paragraph,  Line  spacing,
Single;
 Заглавие  на  български  език  –  главни  букви,  Font Size 14pt.
(Center, Bold);

 Един празен ред - Font Size 14pt;
 Име,  презиме и фамилия на автора  (авторите)  на български
език  , Center, Bold,  Font Size 12pt. (фамилията с главни букви),
научно звание и степен, месторабота, E-mail;
 Един празен ред - Font Size 12pt;
 Заглавие на английски език – с главни букви, Font Size 12pt 
(Center, Bold);
 Един празен ред - Font Size 12pt;
 Име,  презиме  и фамилия на автора  (авторите)  на английски
език (Center, Bold),  Font Size 10pt.  (фамилията с главни букви),
научно звание и степен, месторабота, E-mail;
 Един празен ред - Font Size 10pt.;
 Резюме на български и английски език - Font Size 10pt. (Italic),
до 8 реда, в т.ч. ключови думи на български и английски език (до
два реда);
 Празен ред - Font Size 10pt.;
 Текст на доклада - Font Size 12pt. (Фигурите и таблиците да
бъдат  направени  с  някой  от  разпространените  програмни
продукти и да бъдат включени в текста на съответните места);
 Литература; 
 Таблиците  да  бъдат  номерирани  и  наименувани  -  над  тях
центрирано;
 Фигурите  да  бъдат  номерирани  и  наименувани  -  под  тях
центрирано;
 Цитиранията да бъдат с Footer, съгласно правилата за целта;
 Страниците да не бъдат номерирани.

ОРГАНИЗАТОРИТЕ СИ ЗАПАЗВАТ ПРАВОТО ДА НЕ ПУБЛИКУВАТ
ДОКЛАДИ, КОИТО НЕ ОТГОВАРЯТ НА ИЗИСКВАНИЯТА.

                      
Ne varietatem timeamus

НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ

  

  

НАУЧНО – ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ

“Стратегически визии: ефективно
управление за икономически,
организационни и социални

трансформации”

(иновации – институции – бизнес) 

    
7 юни 2016 г. 

София

10.00 ч.
Аудитория 409 „Проф. Васил Стоилов“

Корпус 1
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