
27 – 28.06.2019 г., Начало: 10.00 часа

ПОКАНА
„ИКОНОМИЧЕСКА И СОЦИАЛНА [ДЕЗ]ИНТЕГРАЦИЯ“

за участие в Юбилейна международна научна конференция

Уважаеми колеги, 
имаме удоволствието да Ви поканим да участвате в Юбилейна международна научна 
конференция, организира на по повод 25 години от създаването на Факултета по 
икономически и социални науки нa Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ 
на тема „Икономическа и социална (дез)интеграция“.

ТемаТични направления:

 ●  Съвременни тенденции в икономиката 
 ●  Социална и институционална 
икономика

 ●  Международна търговия, инвестиции  
и икономически растеж

 ●  Иновативни подходи в маркетинга 

 ● Корпоративни финанси

 ● Счетоводство и одит

 ● Управление на туризма 

 ● Корпоративно управление

 ● Политика и сигурност

рабоТни езици на конференцияТа: 
 ● Български език; Английски език.

важни срокове:
 ●  30 Април 2019: Подаване на онлайн заявка  

за участие с тема, резюме и ключови думи. 

 ●  10 Май 2019: Потвърждаване на приетите 
заявки.

 ●  30 Май 2019: Краен срок за заплащане на 
таксата за участие в конференцията.

 ●  30 Юли 2019: Краен срок за изпращане на 
докладите, оформени съгласно изискванията.

Техническо оформяне на докладиТе:
Всеки автор може да представи до два доклада 
(самостоятелно или в съавторство). Максимални-
ят обем на доклада е до 10 стра ници, формат А5, 
включително илюстративен материал (таблици, 
фигури, схеми). Макетът за оформление на докла-
дите е публикуван на сайта на конференцията:

http://fisn.uni-plovdiv.bg/ojs

публикуване на докладиТе:
Всички доклади, допуснати до представяне на кон-
фе ренцията и отговарящи на изискванията за офор-
мление, ще бъдат публикувани в сборник с доклади 

от Юбилейна международна научна конференция 
„ИКОНОМИЧЕСКА И СОЦИАЛНА (ДЕЗ)ИНТЕГРАЦИЯ“, 
който e включен в Националния референтен списък 
на НАЦИД.

сборникъТ се индексира в:

Такса за правоучасТие:* 
За участници от България -  
60 лева (докторанти – 30 лева).
Банкова сметка в лева:  
BG33 UNCR 7527 3154 6320 00
BIC: UNCRBGSF
Банкова сметка в евро:  
BG68 UNCR 7527 3454 6320 00
BIC: UNCRBGSF
ОСНОВАНИЕ ЗА ПЛАЩАНЕ: Такса за участие в Юби-
лейна международна научна конференция „Иконо-
мическа и социална (дез)интеграция“, Трите имена 
на участника.
*  За участници от чужбина -  

60 евро (докторанти – 30 евро)

за информация: conference.fess@gmail.com


