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За СУП Х - Свързаност и регионално партньорство 

Традицията за провеждане на конференциите „Съвременни управленски практики” е положена преди повече от 15 години от водещи учени и 

специалисти привлечени от Бургаския свободен университет, а деветте издания на Конференцията досега са съпътствани от събития като кръгли 
маси и дискусионни форуми, свързващи науката с практиката и с участие заинтересованите страни от бизнеса. 

Настоящото юбилейно издание на Конференцията ще се проведе в партньорство с Фрапорт ТуинСтар Мениджмънт и с изнесена работна част за 

всички участници в Летище Бургас. Тя е свързана с работата по проект „ИРИСИ – индексиране на регионалната иновавативна активност и 
интелигентната специализация“ по Фонд „Научни изследвания“, със специалното участие на партньорите на БСУ от Малайзия, Колумбия, Руска 

Федерация, Португалия, Полша, Словакия, Германия и др. В рамките на конференцията ще се състои и работно посещение на партньорите на 

Областна администрация Бургас от шест държави по проект RUMORE “Селско-градски партньорства за мотивиране на регионални икономики”, по 
Програма Интеррег Европа на ЕС. 

Изданието е с характер на периодика регистрирана в Националния референтен списък на съвременни български научни издания с научно 

рецензиране на НАЦИД (ISSN номер 1313-8758 (print) и е достъпно паралелно в електронен вид в базата данни на ceeol.com 

 

Тематични направления: 

 Иновации и интелигентна специализация 

 Общи управленски проблеми и стратегическо управление 

 Свързаност и транспортни решения 

 Предизвикателства на пазара и маркетинг 

 Финансови инструменти, технологии и проблеми на счетоводната дейност 

 Регионално развитие и партньрство 

 Синя икономика и син растеж 

Работни езици на конференцията: български, френски и английски. 

 



Важни срокове: 

 Изпращане на заявка за ранно записване (и абстракт, при участие с доклад) – 15 април 2019 г. 

 Заплащане на такси при ранно записване – 25 април 2019 г. 

 Изпращане на заявка за последно записване (и абстракт, при участие с доклад) – 15 май 2019 г. 

 Заплащане на такса при последно записване – 25 май 2019 г. 

 Изпращане на доклада във вида за публикуване – 31 май 2019 г. 

Заявките за участие в конференцията се изпращат само електронно, през съответната форма на линка на Конференцията, изнесен на началната 

страница на Университета – www.bfu.bg . Абстрактите (при участие с доклад) на български и на английски език и докладите, които са на един от 
избраните езици (с изключение на двете секции, в които докладите и участието ще бъде само на английски език) – се изпращат на conf@bfu.bg 

Потвърждение за участие ще получите до три дни след регистрация (и представяне на абстракта, при участие с доклад) на посочения от Вас e-

mail адрес. 

Абстрактите следва да бъдат с обем от 200 до 500 думи (1 страницa) и да отговарят (с изключение на различния обем) на посочените по-долу 

изисквания за оформяне на докладите. 

Сборник с абстракти ще бъде предоставен на всеки от участниците, при регистрацията, на езика на който е посочил, че ще бъде неговия доклад. 

Докладите и представяните казуси на проекти и фирми/организации ще бъдат отпечатани в сборник и изпратени на участниците, след 

приключването на Конференцията. 

Начало на регистрацията на участниците в събитието: 09.30 ч., 07.06.2019 г. 

Откриване на Конференцията: 11.00 ч., 07.06.2019 г. 

 

Изисквания за оформяне на докладите: 

 Пълният текст на докладите да не надвишава 3 000 думи /макс. 8 страници/, вкл. фигурите и таблиците. 

 Текстовата част на докладите да бъде подготвена за отпечатване на WinWord или AdobePageMaker, с единично междуредово разстояние. Да се 
използва шрифт “Times New Roman”, с големина на символите 10 pt, Normal. При наличие на схеми и таблици да бъдат във формат cdr или esp 

/текстови формат/.  Максимално печатно поле за схеми и таблици – основа 122 мм, височина 178мм. 

 Докладите да се оформят по следния начин: заглавие - с главни букви, 12pt. (Center, Bold), празен ред, имена на авторите(Center, Bold), 10pt., празен 
ред; заглавие на англ. език -с главни букви(Center, Bold), 12pt, празен ред, имена на авторите на англ. език (Center, Bold), 10pt., празен ред*; 

анотация - до 8 реда и ключови думи (Italic), 2 празни реда; анотация на англ. език до 8 реда и ключови думи на англ. език (Italic), 2 празни реда*; 
текст на доклада – докладите да съдържат увод, същинска част, с резултати, изводи, литература; фигурите и таблиците да са включени в текста; 
данни за автора - трите имена, академична длъжност и научна степен, организация, телефон и e-mail адрес - в рубриката “За контакти”. 

*За публикациите на англ. език, не се налага превод на български език. 

 

Такси за правоучастие: 

Таксата за правоучастие е 95 лв., преведени по сметка на БСУ:IBAN: BG50BUIN78551080025816; BIC: BUINBGSF, Алианц Банк България, БСУ, 
основание: участие в конференция на ЦИУН; Име на участника, институция. Фактурите ще се издават в деня на регистрацията или при поискване 

до 2 дни след постъплението. 

http://www.bfu.bg/
mailto:conf@bfu.bg


ЦИУН към БСУ предлага и следните актуални отстъпки: 

 За заплащане на таксата, при ранно записване (преведена до 25 април 2019 г.) – 20% отстъпка от таксата; 

 За заплащане на такса (25 май 2019 г.), за участие на допълнителен участник-съавтор на доклад – 20% отстъпка от таксата за всеки от 

допълнителните участници; 

 За заплащане на такса (25 май 2019 г.), за включване на допълнителен доклад на участника – 20% отстъпка от таксата за всеки от 

допълнителните доклади. 

 

За информация, заявки за участие, изпращане на резюмета и доклади: 

www.bfu.bg и conf@bfu.bg 

http://www.bfu.bg/
mailto:conf@bfu.bg

