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ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА 

КАТЕДРА „ОБЩА ИКОНОМИЧЕСКА ТЕОРИЯ“ 

ПОКАНА 
Катедра  „Обща икономическа теория“ има удоволствието да 

Ви покани за участие в юбилейна научна конференция,  

посветена на 85-тата годишнина от създаването на катедрата, 

на тема:  

ИКОНОМИКА И ИКОНОМИЧЕСКА ТЕОРИЯ: 
ПРОБЛЕМИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

 

21 октомври 2022 

 

Конференцията ще се проведе присъствено в Икономически 

университет – Варна и онлайн на адрес: 

https://meet.google.com/pte-bkbn-knh 

https://meet.google.com/pte-bkbn-knh


ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ 

 

1. Методологични проблеми на взаимодействието между 

икономика, икономическа теория и политика (релевантност на 

икономическата теория). 

2. Съвременни проблеми на икономиката – дигитализация и 

устойчивост. 

3. Нови развития в икономическата теория (Микроикономика, 

Макроикономика, Международна икономика, алтернативни 

школи). 

4. Икономически и социални ефекти от Covid-19 пандемията. 

5. Дигитализацията в преподаването по Икономикс – проблеми и 

възможности. 

 

УЧАСТИЕ 

  

Такса  60 лева за присъствено участие 

 40 лева за онлайн участие 

30 лева за участие с втори доклад 

Банкова 

сметка 

IBAN: BG73STSA93003129276200 

BIC: STSABGSF 

ДСК ЕАД 

Титуляр Икономически университет - Варна 

Основание Такса за участие на Вашите имена в конференция 

на катедра „Обща икономическа теория“ 

  

СРОКОВЕ 

  

25.09.2022 Изпращане на заявка за участие с резюме 

28.09.2022 Потвърждение за приемане на заявката 

14.10.2022 Изпращане на доклада 

17.10.2022 Заплащане на такса за участие  

 

 

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ 

 

 Обем: до 8 стр., вкл. таблици, графики, библиография; 

 Заглавие на английски език и името на автора(ите) на 

латиница; 

 Резюме на английски език: в обем до 80-100 думи; 

 Ключови думи на английски език: от 3 до 5 ключови думи; 

 JEL code: достъпен на 

http://www.aeaweb.org/journal/jel_class_system.html; 

 Заглавие и името на автора(ите) на български език; 

 Цитиране: Harvard short reference system;  

 Име на файла: номер на тематичното направление, собствено и 

фамилно име на автора на доклада, разделени с долна черта. 

Пример: 2_Ivan_Petrov.doc 

Повече подробности относно техническото оформление на 

докладите може да намерите на сайта на конференцията. 

Организационният комитет си запазва правото да публикува 

доклади, представени от авторите на конференцията и отговарящи 

на посочените условия и технически изисквания. 

http://www.aeaweb.org/journal/jel_class_system.html
http://journal.ue-varna.bg/uploads/20150417054609_107166128855309e210a458.docx

