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Уважаеми студенти и докторанти,

Общоикономически факултет и Студентски съвет имат удо-
волствието да Ви поканят да участвате в научна конференция 
„Икономика, общество и човешки ресурси в предизвикател-
ство на времето“, която ще се проведе на 22 април 2021 г. 
Конференцията ще се проведе онлайн – в Teams.
Конференцията е факултетна инициатива и дава възможност 
на студенти (бакалаври и магистри) и докторанти от УНСС да 
представят своите теоретични и емпирични разработки в ши-
рок спектър от тематични направления в областта на икономи-
ката и социологията.
За най-добре представилите се студенти и докторанти от УНСС 
в рамките на конференцията се предвиждат награди.
Докладите от конференцията, които са приети за публикува-
не ще бъдат издадени в електронен сборник с редакционна 
колегия и ISBN номер. Сборникът ще бъде публикуван през  
2021 година.

ВАЖНИ ДАТИ И СРОКОВЕ

18 април 2021 г. 
Краен срок за изпращане на заявка за участие в конференция-
та по електронен път на e-mail адрес: t.kineva@unwe.bg 

20 април 2021 г. 
Получаване на програмата на конференцията и линк за присъ-
единяване към събитието.

22 април 2021 г. 
Провеждане на научна конференция „Икономика, общество и 
човешки ресурси в предизвикателство на времето”



10 май 2021 г. 
Краен срок за изпращане на доклада (оформен съгласно 
изискванията) заедно с една рецензия от хабилитирано/
нехабилитирано лице на следния e-mail адрес: 
t.kineva@unwe.bg 

Място на провеждане: MS Teams

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОФОРМЯНЕ НА ДОКЛАДИТЕ

Всеки автор (самостоятелно или в съавторство) може да пред-
стави до два доклада за участие в конференцията.
Докладите трябва да се подготвят за отпечатване на Word 2003 
или по-висока версия. 
Максималният обем на един доклад е 12 страници, вкл. резю-
ме, фигури, таблици и библиография. 
Полета на страниците: отляво – 2,5 см, отдясно – 2,5 см, отго-
ре – 2,5 см, отдолу – 2,5 см.
Заглавие на доклада: шрифт Times New Roman, 14 pt, bold, 
centered (следва един празен ред);
Име и фамилия на автора, специалност, курс: шрифт Times 
New Roman, 12 pt, bold, centered (следва един празен ред);
Резюме: не трябва да надвишава 100 думи. Размерът на бук-
вите трябва да бъде 12 pt, с шрифт Times New Roman, Italic, на 
български и на английски език (следва един празен ред);
Ключови думи: до 6 ключови думи на доклад – 12 pt, с шрифт 
Times New Roman, Italic;
Основен текст с шрифт на доклада: Times New Roman, 12 pt, 
normal; междуредие: 1,5;
Подзаглавия в текста – Times New Roman, 12 pt, bold;
Таблиците и фигурите да са центрирани на страницата, а загла-
вията им да са поставени над тях – центрирани спрямо самите 
таблици и фигури. Под таблиците и фигурите да бъде посочен



източникът им, подравнен отляво, шрифт Times New Roman,  
10 pt, normal;
Цитиране: под линия, във възходящ ред, Footnote Text – 10 pt; 
Number format: 1, 2, 3 … 
Библиографията да е подредена по азбучен ред първо на  
кирилица, а след това на латиница.

Презентация на доклада по време на конференцията
Времетраене при изнасяне на доклада – 10 минути.
Презентация – в MS Power Point, до 12 слайда
 
В сборника от конференцията ще бъдат включени само докла-
дите на студенти и докторанти, предадени в посочените сро-
кове и оформени съгласно изискванията! Организационният 
съвет си запазва правото да не публикува доклади на автори, 
които не са в съответствие с посочените срокове и изисквания! 

ЖЕЛАЕМ ВИ ПОЛЗОТВОРНО УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИЯТА!

Адрес за кореспонденция:
1700 София, Студентски град „Христо Ботев“, 

бул. „8-ми декември“, УНСС, тел.: 0886 430 627
e-mail: t.kineva@unwe.bg.


