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З А Я В К А 
за участие в 

XIV МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА 

КОНФЕРЕНЦИЯ       

„Е – УПРАВЛЕНИЕ И Е - КОМУНИКАЦИИ” 

с предавания на живо  

26-28 ЮНИ 2022  

гр. Созопол 

1. ......................................................................... 

(Име, презиме и фамилия) 

2. ......................................................................... 

(Научно звание и степен) 

3. ......................................................................... 

(Месторабота) 

4. ......................................................................... 

(Служебен адрес) 

5. ......................................................................... 

(Тел., e-mail, да/не –съгласие за публикуване е-mail) 

6. ......................................................................... 

(Наименование на доклада) 

7. ........................................................................ 

(Тематична област) 

8. ........................................................................ 

(Съавтори) 

9. ........................................................................ 

(15 ключови думи на доклада) 

             ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ 

 

Почетен председател: 
проф. д.н. инж. И. Кралов – Ректор на ТУ-София  

Съпредседатели:  

проф. д.н. Р. Цанкова – (България) 

проф. д-р Й. Ангелова – (България) 

Зам. председател: 

проф. д-р О. Андреев – (България) 

Членове:  

Б. Божанов – Министър на електронното управление 

проф. д.н. Д. Иванова – (България) 

проф. д.н. Г. Маклаков – (Украйна) 

проф. д-р А. Татаринцева – (Латвия) 

проф. д-р Х. Бибер – (Германия) 
доц. д-р Т. Ртищева – (Русия) 

доц. д-р К. Димитров– (България) 

проф. д-р Т. Герман – (Молдова) 

доц. д-р A. Недялков – (България) 

д-р. М. Караджова – (България) 

д-р Е. Митрева – (Северна Македония) 

д-р В. Кастелново – (Италия)  

д-р К. Лайтнер – (Австрия)  

Организационен секретар:  

Д. Иванов – (България) 

 

МЕЖДУНАРОДЕН НАУЧЕН КОМИТЕТ 

Председател:  

Доц. д-р Р. Радонов – Зам. Ректор на ТУ-София 

Зам. председател: 

Доц. д-р Л. Гълъбова– Зам. Ректор на ТУ-София  

Членове: 

проф. д-р Е. Арива – (Англия) 

проф. д-р А. Зайваарви – (Финландия) 

проф. д-р А. Матей - (Румъния) 

проф. д-р Л. Младкова – (Чехия) 

проф. д-р Е. Ярц – (Германия) 

проф. д-р Д. Сотирова – (България) 
проф. д-р О. Бомбардели – (Италия) 

доц. д-р К. Петров – (България) 

доц. д-р А. Розева – (България) 

Йоанна Алексиева – (България) 

доц. д-р Г. Манлиев – (България) 

д-р Е. Рубцова – (Холандия) 

д-р И. Талло – (Естония) 

Научен секретар: 

доц. д-р О. Маринов – (България) 

 

 

 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ АВТОРИТЕ НА ДОКЛАДИ 
1. Пълен текст на докладите – до 8 стр., вкл. фигури и 

таблици. 

2. Докладите се изпращат в електронен вид на e-mail: 

iscmi@tu-sofia.bg 

3. Докладите, отговарящи на срокове, тематика и 

оформление, се отпечатват след положителна рецензия. 

4. Изискванията към техническото оформяне на докладите 

са публикувани на http://fman.tu-sofia.bg 

5. Регламентът за изнасяне и обсъждане на един доклад е 15 

минути. Представянето на докладите може да бъде на място 

или дистанционно и е задължително.  

6. Работни езици: английски, руски, български. 

7. За всеки изнесен доклад се предоставя сборник с 

трудовете в един екземпляр. 

8. Една такса за правоучастие покрива разходите на един 

докладчик за най-много два доклада. 

9. Избрани разширени трудове на английски език се 

публикуват и в е-библиотеки с индекс за цитиране.  

ПО-ВАЖНИ СРОКОВЕ: 
 25април 2022 г. – Изпращане на заявката за участие; 

 10 май 2022 г. – Потвърждаване на приетата заявка за 

участие; 

 25 май 2022 г. – Изпращане на докладите в съответствие 

с изискванията към техническото оформяне на докладите; 

 07 юни 2022 г. – Публикуване на програмата на 

конференцията с приетите доклади; 

 15 юни 2022 г. – Изпращане на регистрационните форми;  

 26 юни 2022 г. – Регистрация на участниците в 

конференцията  

 26-28,29 юни 2022 г. – Сесии на конференцията, 

семинари, кръгли маси, онлайн конфериране, шоу форум. 

 
Заявките за участие изпращайте до 

25 април 2022 г.,а регистрацонните форми-до 15 юни 

2022г. чрез http://fman.tu-sofia.bg или 

iscmi@tu-sofia.bg 

 

 

 

http://fman.tu-sofia.bg/pokani/E-governance6-invitationEN-2022-3.pdf
http://fman.tu-sofia.bg/pokani/E-governance6-invitationEN-2022-3.pdf
mailto:iscmi@tu-sofia.bg
http://fman.tu-sofia.bg/
http://fman.tu-sofia.bg/


 
ОСНОВНИ ТЕМАТИЧНИ ОБЛАСТИ НА 

КОНФЕРЕНЦИЯТА 

1.Тенденции на Е-управление в Цифровото десетилетие  

Представят се перспективите за иновативно развитие  на Е-

управление  в рамките на Цифровото десетилетие до 2030 г. 

за постигане стратегическата цел на  ЕС чрез цифрова 

трансформация подобряване живота на хората, бизнеса и 
климатичната неутралност. Очаква се представянето на 

доклади в следните области, без да са ограничени само до 

тях: интеграция и оперативна съвместимост на всички 

управленски равнища; административно-управленски 

процеси (АУП) с изкуствен интелект; моделиране и 

оценяване на управленските функции по управленски 

равнища; методи и средства за управленски процедури с 

"отворени" данни и софтуер; методи на стандартизация в 

АУП; техники и инструменти за сигурност и защита на 

информацията и европейска цифрова самоличност.  

2. За нов тласък на Европейската E-демократизация  
Съвременните постижения в E-технологии влияят 

значително върху  управленските процеси (УП) и 

допринасят за повишаване степента на демократизация чрез 

прозрачност и активно участие на гражданите не само във 

вземането на управленски решения, но и в изпълнението 

им. Насърчават се проучвания на различни форми, техники 

и организация на Е-участие в УП чрез прилагане на онлайн 

включване; уеб базирани форуми; видеоконфериране; 

виртуализация; облачни услуги; дигитализирани системи; 

дискусии в социални мрежи за дигитални права, принципи 
етика, реактивиране на  възрастните в пазара на труда и др.  

3. Е-образование и Е-управление в условията на криза 
Европейската стратегия за интелигентен, устойчив и 

приобщаващ дигитален растеж, както и настоящата 

пандемична обстановка породиха нови предизвикателства 

пред обреазованието и управлението му. Целта е да се 

представят различни подходи, методи и инструменти за 

провеждане на максимално близък до живата учебна среда 

процес на обучение. Организират се дискусии, споделяне 
на опит и препоръки за развитие на обучението в 

електронна среда. Очакват се доклади, които 

разпространяват резултатите от приложението на ИКТ в 

настоящата пандемична обстановка като смесено- в зала и 

дистанционно обучение;   дигитално учебно съдържание; 

дидактическо, софтуерно, комуникативно и хардуерно 

осигуряване; допълнителна педагогическа подготовка на 

кадрите; виртуална и добавена реалност; моделиране и 

симулиране с методи на изкуствен интелект (ИИ) и др.. 

4. Е-управление в публичната и бизнес сфери 
E-управление в Публичната и Бизнес Администрация (ПА и 
БА) е тясно свързано с умните методи и средства за тяхното 
моделиране, унифициране, оценка, сертифициране и 
интеграция на базата на дигитализацията. Насърчават се 
теоретични и практически изследвания, представящи 
решения за това как да се подобри отчетността, 
ефективността и ефикасността на ПА и 
конкурентоспособността на БА на всички етапи и 
управленски равнища. От особен интерес са и темите: 
изкуствения интелект в полза на бизнеса и обществото, 
управленска инфраструктура, модели за сътрудничество в 
УП, технологии за интелигентни услуги, оценка на риска, 
както и споделяне на изследвания и "добри практики", 
които стимулират устойчивата климатична среда и 
“зелените системи”. Предвид нарастващото използване на 
социалните медии и тяхното обществено и икономическо 
въздействие се приветстват доклади за представяне на 
развиието и приложението на "откритите" и "големите" 
данни и "свободния" софтуер в АУП.  

5.Е-комуникации и Е-свързаност 
Развитието на Е-управление в настоящия момент 
предизвика експанзия на електронните комуникации. Те 
намират широко приложение в много области, като: Е-
обучение, Е-здравеопазване, оценка и подобряване на 
качеството, охранителни системи, аудио-видео поточни 
предавания в реално време, 5G и широколентов достъп, 
видеоконфериране, системи за сигурност, предавания “на 
живо“ в Световната мрежа и други. Насърчават се доклади, 
засягащи нови форми и умни приложения на цифровата 
свързаност в АУП като климатично неутрални сигурни 
крайни възли, облачни услуги, ИИ, „големи“ и „открити“ 
данни. Очаква се представяне на работи за достигане на 
плановете на ЕС за 100% онлайн обществени услуги, 100%                   
достъп на гражданите до електронни медицински досиета, 
80% граждани с цифров сертификат.  

6. Шоурум 
Осигурена е възможност за смесено представяне от 
държавни, общински и частни организации и лица на 
различни ИКТ, умни продукти и услуги с тяхната приложна 
стойност. Млади таланти ще могат да установят контакти  с 
реалния бизнес, както и да покажат свои иновативни идеи и 
постижения. Шоурумът ще бъде предаван на живо от 
тераса „Лазур“, Созопол по канал на ТУ-София в YouTube.   

7.Семинар Е-управление-Европейскастратегия за данни  

Стартира сертифициран семинар за интегриране в 

Единния Пазар за Данни и ползването им в АУП, 

бизнеса, индустрията и иновациите (26-29 юни 2022). 

 

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ 

НИС при Технически университет - София  

Център за научни изследвания и обучение по 

Е-управление към Стопански факултет 

Технически университет-София – Технологии 

 Министерството на електронното управление 

  Фак. „Управление и администрация“-УНСС 

 

П О К А Н А  

XIV МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА 

КОНФЕРЕНЦИЯ  

„Е-управление и Е-комуникации” 

„Дни на науката – 2022”  

на ТУ-София 

 

26-28 юни 2022 г. 

гр. Созопол, България  


