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Велико Търново, 02-03.11.2018 г. 

Организационният комитет имаудоволствието да покани всички 

интересуващи се изследователи да участват в Третата международна научна 

конференция „Международна сигурност и политики на развитие в България и 

на Балканите“, която се провежда с подкрепа на проект „Трансгранично 

сътрудничество и политики на развитие в България и на Балканите“ 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“. Официални партньори в организацията на конференцията 

са Философският факултет на Университета в Букурещ и Факултетът за 

социални науки на Университета в Крайова, Румъния, Центърът за 

стратегически изследвания на националната сигурност –Белград (CESNA-B) и 

Центърът за Балкански изследвания, Ниш, Сърбия. 

Югоизточна Европа е регион, в който се срещат интересите на САЩ, Русия, 

Китай и ЕС. Изследователи и експерти във всички области на социалните 

науки, философията, психологията и науките за сигурността са поканени да 

участват в конференцията и да изразят техните мнения за бъдещето на този 

регион, за политиките на включените в него страни за преодоляване на 

сегашните предизвикателства, за глобалната криза, за кризата на ЕС и 

европейската интеграция, за регионалните конфликти и търсенето на нови по-

ефективни политики на развитие. Статиите ще бъдат публикувани след двойно 



сляпо рецензиране и в издание, за което кандидатстваме да получим 

рефериране в авторитетни бази данни. Конференцията ще бъде индексирана в 

сайтове за индексирани конференции. По тези причини 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 международната сигурност; 

- Перспективи пред трансграничното сътрудничество и развитието в 

Югоизточна Европа; 

- Философия, култура и идентичности в Югоизточна Европа. 

Международната конференция ще се проведе на 02 и 03.11.2018г. 

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 

 

 


