
   

 

АЛИАНС НА УНИВЕРСИТЕТИТЕ ОТ ЦЕНТРАЛНА И ИЗТОЧНА ЕВРОПА 

ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО АГРОБИЗНЕС И РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ 

 

FOURTH INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE 

CLIMATE CHANGE, ECONOMIC DEVELOPMENT, ENVIRONMENT AND 
PEOPLE CONFERENCE (CCEDEP) 

ЧЕТВЪРТА МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ 

КЛИМАТИЧНИ ПРОМЕНИ, ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ, ОКОЛНА СРЕДА И ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ 

подтема 

РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 

НА СТРАНИТЕ ОТ ЦЕНТРАЛНА И ИЗТОЧНА ЕВРОПА 
Съорганизатор на конференцията е Алиансът на университетите от Централна и Източна Европа 

(ACEU), чийто Пети конгрес ще бъде проведен като съпътстващо събитие. 

7-9 октомври 2014  Новотел Пловдив, България 

http://regions.uard.bg 

Конференцията ще се проведе под патронажа на 

Министерство на икономиката и енергетиката на Република България 

ВТОРО ПРЕДСТАВЯНЕ И ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ

http://regions.uard.bg/


 

Цел на конференцията 
Целта на конференцията е да се очертаят проблемите и перспективите в устойчивото регионално 
развитие, представяйки съвременни изследвания, давайки препоръки за практиката, създавайки 
възможности за дискусии и установяване на връзки между наука, бизнес, неправителствени 
организации, държавни и местни органи и др. 
Сред дискутираните теми ще бъдат: политики за регионално развитие и пазари, законодателство, 
финансиране; икономическо развитие и конкурентоспособност, предприемачество и 
мениджмънт; инфраструктура, агробизнес, туризъм и др. 
Акцентът ще бъде поставен на устойчивото регионално развитие, регионалните пазари и 
международната търговия, зелената икономика и информационните и комуникационните 
технологии. 
Съпровождащо събитие на конференцията ще бъде Петият конгрес на Алианса на университетите 
от Централна и Източна Европа с участието на ректорите на университетите от региона. 
Конференцията ще предостави възможности за обмяна на информация и знания между експерти, 
изследователи и институции за насърчаване на международното сътрудничество и нови 
инициативи в областта на устойчивото развитие. 
 
Теми на конференцията: 

• Регионални пазари и международна търговия 
• Икономика, предприемачество и мениджмънт 
• Екологично производство на храни 
• Информационни и комуникационни технологии 
• Туризъм и рекреация 
• Зелена икономика и възобновяема енергия 
• Мениджмънт на околната среда 
• Агробизнес и регионална политика 
• Социално и културно развитие 
• Образователен мениджмънт и научни изследвания 
• Човешки ресурси 
• Здраве, спорт и медицина 

 
Важни дати: 
Краен срок за изпращане на резюмета 30 юли 2014 г. 
Уведомление за приемане/отхвърляне 1 август 2014 г. 
Краен срок за изпращане на докладите и заплащане таксата за участие 30 септември 2014 г. 



Предварителна програма на конференцията 
 

1-ви ден 
9:00 – 10:00 Регистрация 
10:00 – 11:00 Официално откриване 
11:00 – 13:00 Основни говорители 
13:00 – 14:00 Обедна почивка 
14:00 – 15:30 Презентации  
15:30 – 16:00 Кафе-пауза 
16:00 – 17:30 Дискусии 

 
2-ри ден 

10:00 – 13:00 Презентации 
13:00 – 14:00 Обедна почивка 
14:00 – 15:30 Постерна сесия 
15:30 – 16:00 Кафе-пауза 
16:00 – 17:30 Дискусия и заключителни бележки 
  
ACEU 5-ти конгрес 10:00 – 15:30 

 
3-ти ден: Екскурзия “The undiscovered Bulgaria“ 

 
РЕДАКЦИОННИ ИЗИСКВАНИЯ 
Тексът на резюмето и статията трябва да бъде на английски или руски език в MSWORD 
Формат на страницата: А4 (210x148 mm), 25 mm полета на страницата 
Шрифт:Times New Roman, размер 11 
Място между редовете: regular 
Подравняване на текста: justify  
Заглавие на документа – размер 14, bold, centered 
Име на автора, организация – под заглавието на документа, размер 12, Italic bold, centered 
В случай на съавторство всички автори трябва да бъдат написани.  
Резюме 
Резюмето трябва да е написано на английски език и да съдържа максимум 250 думи. 
Изисква се дължината на статията да е  4-6 страници във формат А4 
Контакти 
Името на автора, адрес и e-mail 
Цитати и бележки: 
Литературни цитати в текста: фамилията на автора или на авторите, година на издаване. Ако е буквално 
цитиране, то се поставя в кавички и се посочва страницата. Например: Carver, Scheier (1994), или„…“ (Carver, 
Scheier, 1994, 253). Ако има 4 или повече автори на статията , трябва да се даде фамилията на първия автор 
и „и др.“, например Vyrost и др., 1995  
Списъкът с библиографията се слага на края на статията и се подрежда по азбучен ред спрямо имената на 
авторите. 
Език на конференцията: английски и руски. 



 
Такси за участие: 
Стандартна регистрация:   95 евро; 
Без лично участие - само публикация   60.00 лева. 
 
Заявката за участие се счита за приета след постъпило плащане в евро или  левовата 
равностойност на таксите по банковите сметки на ВУАРР - Пловдив в АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ, 
КЛОН ПЛОВДИВ, ФЦ ДУНАВ: 
Разплащателни сметки: 
IBAN: BG15BUIN70091420495220 
BIC:    BUINBGSF 
Валута: EUR 
 

 
IBAN: BG12BUIN70091020495210 
BIC:    BUINBGSF 
Валута: BGN 

Таксата за участие в конференцията включва: 
1. Участие в конференцията; 
2. Публикация – до два одобрени доклада на регистриран автор; 
3. Достъп до всички презентации; 
4. Програма на конференцията; 
5. Два обяда на блок маса; 
6. Две кафе-паузи 
7. Една екскурзия до старинен Пловдив; 
8. Сертификат; 
9. Сборник. 

 
 

 
Забележка: Участниците с постери подготвят постера на слайд с хоризонтална ориентация 
по образец в Power Point 10/7.5 инча и изпращат файла на e-mail: regions@uard.bg най-късно три 
дни преди конференцията. Не се предвижда окачване на постери, разпечатани на хартия. 

mailto:regions@uard.bg


 
Настаняване 
ВУАРР препоръчва Новотел Пловдив, който осигурява специални намаления за участниците в 
конференцията. 
 

ХОТЕЛ АДРЕС КОНТАКТИ 
Новотел 
Пловдив**** 

ул. Златю Бояджиев 2 
 
http://www.accorhotels.com/gb/ho
tel-0463-novotel-
plovdiv/index.shtml 

sales@novotelpdv.bg 
reservation@novotelpdv.bg 
тел. +359 32 934 163; 
32 934 136 
Fax +359 32 934 160 
 

 
Полезни връзки: 

 Welcome to Plovdiv 
 Transport 
 Tourist Information Center 

mailto:sales@novotelpdv.bg
mailto:reservation@novotelpdv.bg
http://www.plovdivguide.com/
http://www.plovdiv-tour.info/en/categories/54/
http://www.plovdiv-tour.info/en/categories/46/Tourist_Information_Center.html


 

 
ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО АГРОБИЗНЕС И РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ 

 
Адрес: бул. Дунав 78 , 4003 Пловдив 
Международен отдел+359 32 966 811 
Fax: +359 32 960 406 
Email: regions@uard.bg 
Website на ВУАРР :www.uard.bg 
Списание за наука „Ново знание”: 
http://science.uard.bg/ 
Website на конференцията: 
http://regions.uard.bg/ 
 
Нашите контакти: 
Основна информация за конференцията: 
e-mail: science@uard.bg 
 
Екатерина Арабска 
Телефон: +359 882 009578 
e-mail: proekti@uard.bg 
 
Иванка Шопова 
Телефон: +359 32 966811 
e-mail: regions@uard.bg 

mailto:regions@uard.bg
http://www.uard.bg/
http://science.uard.bg/
http://regions.uard.bg/
mailto:science@uard.bg
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