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ФАКУЛТЕТ „ПРИЛОЖНА ИНФОРМАТИКА И СТАТИСТИКА“ 

КАТЕДРА „СТАТИСТИКА И ИКОНОМЕТРИЯ“ 

 

 

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, 

 

Имаме удоволствието да Ви поканим на откриването и за участие на 

Международна научна конференция „НОВИТЕ ИНФОРМАЦИОННИ 

ТЕХНОЛОГИИ И ГОЛЕМИТЕ ДАННИ: ВЪЗМОЖНОСТИ И 

ПЕРСПЕКТИВИ ПРИ АНАЛИЗИТЕ И УПРАВЛЕНСКИТЕ 

РЕШЕНИЯ В БИЗНЕСА, ИКОНОМИКАТА И СОЦИАЛНАТА 

СФЕРА“, организирана от катедра „Статистика и иконометрия“ към 

УНСС, която ще се проведе на 6 - 7 юни 2019 г. от 9.30 часа в Голяма 

конферентна зала.  

 

ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ: 

• Приложение на новите информационни технологии в бизнеса, 

икономиката и социалната сфера 

• Големите данни в контекста на статистическия анализ и вземане 

на решения в бизнеса, икономиката и социалната сфера  

• Приложна математика в бизнеса, икономиката и социалната 

сфера 

 

ВАЖНИ СРОКОВЕ: 

31.05.2019 г. – изпращане на заявки за участие в конференцията, 

придружени с резюме на български и/или на английски 

30.09.2019 г. – краен срок за изпращане на пълния текст на докладите 

за отпечатване в Сб.научни трудове от конференцията. 

 

 



 

 
 

ФАКУЛТЕТ „ПРИЛОЖНА ИНФОРМАТИКА И СТАТИСТИКА“ 

КАТЕДРА „СТАТИСТИКА И ИКОНОМЕТРИЯ“ 

ПРОГРАМЕН СЪВЕТ 

 

Председател: 

Проф. д-р Веселка Павлова 

Членове: 

Проф.д-р Валентин Гоев 

Сергей Цветарски – председател на НСИ 

Доц.д-р Соня Чипева 

Проф.д-р Поля Ангелова 

Д-р Богдан Богданов  

Проф. д-р Камелия Стефанова 

Доц.д-р Любен Боянов 

Доц.д-р Мая Микренска 

 

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ: 
• Участниците в конференцията могат да представят доклади и приложни 

разработки, които представляват оригинални и нови постижения в обявените 

тематични направления.  

• Участието може да бъде самостоятелно или в съавторство. 

• При представяне на докладите ще бъде осигурена възможност за провеждане на 

видеоконферентна връзка. 

• Официалните работни езици на конференцията са български и английски.  

• Докладите, представени на конференцията от студенти, ще бъдат оценявани от 

жури и класирани, като авторите на спечелилите доклади ще бъдат предложени за 

награди по програмата на МОН за изявени студенти. 

• Представените на конференцията доклади ще бъдат рецензирани от колеги в 

съответната научна област и получилите положителна рецензия ще бъдат 

публикувани в „Сборник научни трудове от конференцията“ с ISBN. 

• Таксата за правоучастие е в размер на 30 лв. Участниците от УНСС са освободени 

от такава такса. 

 

Заявките за участие и докладите могат да бъдат изпращани на e-mail:  

v_bozev@unwe.bg или v.pavlova@dir.bg 

 

Повече информация може да намерите на адрес: http://departments.unwe.bg/stat/bg/news 

За съдействие във връзка с изискванията за участие и оформяне на докладите можете да 

се обръщате на e-mail: 

v_bozev@abv.bg    или  v_bozev@unwe.bg 
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