
ВВТТУУ  „„ССВВ..  ССВВ..  ККИИРРИИЛЛ  ИИ  ММЕЕТТООДДИИЙЙ““  

ФФИИЛЛООССООФФССККИИ  ФФААККУУЛЛТТЕЕТТ    
  

 

ПОКАНА ЗА ДОКЛАДИ (Call for Papers) 

Международна научна конференция  

„НАЦИОНАЛНА И КОРПОРАТИВНА СИГУРНОСТ“ 

(International Conference “National and Corporate Security”)  

Велико Търново 22-23.11.2019 г. (Veliko Tarnovo 22-23.11.2019) 

 Организационният комитет има удоволствието да покани всички 

интересуващи се изследователи да участват в Международната научна 

конференция „Национална и корпоративна сигурност“, която се провежда 

с подкрепа на проект „Национална и корпоративна сигурност“ (дог.ФСД-

30-340-19/ 26.03.2019 г.) по Наредбата за научно-изследователската 

дейност на МОН от екип от Центъра за трансгранични изследвания към 

Философски факултет на ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с ръководител 

доц. д.н. Цвета Маркова. Официални партньори в организацията на 

конференцията са Центърът за стратегически изследвания на националната 

сигурност – Белград (CESNA-B) (http://www.cesnab.org.rs/) и Центърът за 

външна политика и изследвания на сигурността към Университета в 

Крайова (https://cfpss.org/), Румъния, и Изследователи и експерти във 

всички области на социалните науки, философията, психологията и 

http://www.cesnab.org.rs/
https://cfpss.org/


науките за сигурността от България и страните от Югоизточна Европа са 

поканени да участват в конференцията и да изразят техните мнения за 

новите заплахи за националната сигурност в контекста на проблемите на 

корпоративната (фирмената) сигурност: търговски войни, киберзаплахи, 

кражба на информация, фалшиви новини,  борба за пазари, надпреварата 

във въоръжаването и реализирането на големите енергийни проекти. 

Статиите ще бъдат публикувани след двойно сляпо рецензиране и в 

Поредицата „Нови предизвикателства пред сигурността и развитието на 

Балканите“ (ISSN 2335-0056), която е в Националния референтен списък 

на НАЦИД и носи 10 т. Конференцията ще бъде индексирана в сайтове за 

индексирани конференции. С оглед представяне пред по-голяма 

читателска аудитория препоръчваме за основен език английски, макар 

че официални езици ще бъдат английски, български и руски. 

 Работата на Конференцията ще бъде структурирана в следните 

тематични панели: 

- Предизвикателства пред националната сигурност; 

- Корпоративна и информационна сигурност; 

- Регионални проблеми на сигурността и развитието. 

Международната конференция ще се проведе на 22 и 23.11.2019 г. 

Участниците самостоятелно покриват техните разходи за пътуване и 

настаняване като ще им бъдат препоръчани хотели, с които ВТУ „Св. Св. 

Кирил и Методий“ има договори за преференциални цени. На 

конференцията ще бъдат поканени за пленарни доклади известни и 

утвърдени експерти от България, Балканите, Русия, които не плащат такси 

за участие. 

Официални езици на конференцията: английски, български, руски, 

сръбски. 

ВАЖНИ ДАТИ: 

1.Изпращане на теми и резюмета до 100 думи чрез попълване на 

апликационна форма до 15.10.2019 г. 

2.Оповестяване за приемане на докладите и публикуване на 

технически изисквания за подготовка на статиите – 25.10.2019 г. 

3. Публикуване на предварителна програма на Международната 

научна конференция – 04.11.2019 г. 

4. Изпращане на статията в окончателен вариант за рецензиране 

(двойно сляпо рецензиране) и включване в публикация: 10.12.2019 г.. 

Адреси за изпращане на заявките за участие и на финалните версии 

на статиите: v.bouzov@gmail.com and conf_vtu@abv.bg  

 

За екипа на научния проект  

Проф.д.н. Вихрен Бузов, член на екипа проекта и председател на 

Организационния комитет 
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Зам.ректор по управление на качеството и акредитацията 

Ръководител на Център за трансгранични изследвания 

ВТУ “Св.св. Кирил и Методий” 

  


