
ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ 

Почетен председател: 
проф. дн инж. И. Кралов – Ректор на ТУ-София  
Председател:  
проф. д-р инж. Й. Ангелова – (България) 
Зам. председател: 
доц. д-р инж. Н. Колева – (България) 
Членове:  
инж. Б. Кирилов – (България) 
проф. дн инж.  Г. Маклаков – (Украйна) 
проф. д-р Н. Щерев – (България) 
доц. д-р К. Димитров – (България) 
доц. д-р Б. Йовановски – (С. Македония) 
доц. д-р А. Марчев – (България) 
доц. д-р инж. Б. Николов – (България) 
доц. д-р инж. Г. Христова – (България) 
доц. д-р инж. И. Николова-Яан – (България) 
д-р С. Андонов – (България) 
д-р М.Лампинен – (Финландия) 
д-р инж. М. Шанаа – (Дубай) 
Организационен секретар:  

инж. Д. Иванов – (България) 

МЕЖДУНАРОДЕН НАУЧЕН КОМИТЕТ 

Председател:  
доц. д-р инж. Л. Гълъбова – Зам.-ректор на ТУ-София 
Зам. председател: 
доц. д-р С. Борисова – (България) 
Членове: 
проф. д-р С. Робра-Бисантс - (Германия) 
проф. д-р О. Бомбардели - (Италия) 
проф. д-р инж. Б. Бончев - (България) 
проф. д-р Н. Лаце – (Латвия) 
проф. д-р инж. Х. Лешке - (Германия) 
проф. д-р инж. Л. Магафас - (Гърция) 
проф. д-р И. Симберова – (Чехия) 
проф. д-р Д. Сотирова – (България) 
доц. д-р М. Драганов - (България) 
доц. д-р инж. М. Елкатиб  – (Дубай) 
доц. д-р Й. Павлова – (България) 
доц. К. Петров – (България) 
доц. д-р инж. А. Розева – (България) 
инж. Й. Алексиева – (България) 
Научен секретар: 
д-р инж. М. Истатков – (България) 

ОСНОВНИ ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ 

1. е-Управление и европейска е-Демократизация 
Представят се перспективи за иновации и развитие на е-Управлението в 
рамките на цифровото десетилетие до 2030 г. Стратегическата цел на ЕС за 
осигуряване просперитета на хората и бизнеса, постигането на климатична 
неутралност и др., мотивира доклади в тематични области като: Методи и 
средства за управленски процедури с „отворени“ данни и софтуер; Методи на 
стандартизация на административно-управленските процеси; Техники и 
инструменти за сигурност и защита на информацията (или на личните данни) 
и др. Насърчават се изследвания и проучвания на различни техники и 
организации на е-Участие в управленските процеси чрез уеб-базирани 
форуми, видеоконфериране, виртуализация, облачни услуги, дигитализирани 
системи, дискусии в социални мрежи на дигитални права, философски и 
етични принципи и перспективи, реактивиране на възрастните на пазара на 
труда и др. 

2. Устойчиво развитие на регионите и градовете  
Акцентира се върху устойчивото развитие на човешките общества и 
организации,  изправени пред съвременните екологични, технологични, 
социално-икономически, политически и морални предизвикателства. Очакват 
се доклади, насочени към разширяване и усъвършенстване концепцията за 
устойчиво развитие в съответствие с присъщи критерии, показатели, 
принципи и политики на управление, както и към основните области на 
неговата реализация. Насърчават се изследвания относно фундаменталния 
характер на устойчивото развитие в пости¬гането на баланс между 
биологичните, социално-личностните и икономическите принципи на 
устойчивост във времето и в перспективата на грижа за бъдещите поколения. 

3. е-Образование и е-Управление 
Целта е да се представят различни подходи, методи и инструменти за 
провеждане на максимално близка до живата учебна среда на обучение. Ще 
бъдат включени доклади, запознаващи с резултати от приложението на ИКТ 
чрез 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, и др. 

4. е-Управление и дигитален маркетинг в 
публичната и бизнес сфери  
През последното десетилетие се наблюдава трансформация на 
традиционния маркетинг и форми на бизнес комуникация по посока на 
дигитализация и използване на все-повече виртуални платформи за обмен на 
стоки и услуги. Това направление насърчава публикации, свързани с новите 
процеси на цифровизация на отношенията в бизнеса, появата на иновативни 
пазари, продукти и практики. Основен двигател на тази трансформация е 
непрекъснатото развитие на информационните технологии и приложението 
им в маркетинга и комуникациите. Направлението 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 
подобряване отчетността, ефективността и ефикасността на публичната 
администрация, както и конкурентоспособността на бизнес администрацията 
на всички управленски равнища. От особен интерес са доклади с теми за 
изкуствения интелект в полза на бизнеса и обществото, управленската 
инфраструктура, модели за сътрудничество, оценка на риска, устойчива 
климатична среда и др. 

5. е-Комуникации и изкуствен интелект 
  Изкуственият интелект, облачните технологии, виртуалната и добавена 
реалност, Fake news, намират все по-голямо място в съвременните бизнес 
отношения. Темите целят да предизвикат (или провокират) дискусии относно 
ползите, рисковете и нарастващата неопределеност при навлизането на 
изкуствения интелект в живота и бита на хората, като и формите и равнищата 
на противопоставянето човек-машина. 

6. Образователно – научен семинар за докторанти  
и студенти. 

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ 
Стопански факултет 

Министерство на електронното управление 

НИС при Технически университет – София  

„Технически университет - София – 
Технологии“ ЕООД 

  Център за научни изследвания и обучение 
по е-Управление към Стопански факултет на 

ТУ - София 

УНСС, Факултет „Управление и 
администрация“ 

 

П О К А Н А  

XV МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА 
КОНФЕРЕНЦИЯ  

„е-Управление и е-Комуникации”  
 

„Дни на науката – 2023”  
на ТУ-София 

 
25-29 юни 2023 г. 

гр. Созопол, България  



 
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ АВТОРИТЕ НА 

ДОКЛАДИ 
 

 

1. Пълният текст на докладите трябва да бъде 
до 8 стр., вкл. фигури и таблици.  

2. Максималният брой доклади, с които може 
да участва всеки автор, самостоятелно или в 
съавторство, е до 2 (два) броя. 

3. За втори доклад се заплаща само такса 
публикация. 

4. В програмата на конференцията ще бъдат 
включени и ще се публикуват в сборника само 
доклади, съобразени с/със: тематиката, 
изискванията (за графично и текстово 
оформление), сроковете, получили положителна 
рецензия и платена такса.  

5. Избрани доклади ще бъдат публикувани в 
реферираното издание на Годишника на ТУ-
София. Статиите са индексирани в ICI Световни 
списания чрез COBISS, COPERNICUS и 
CROSSREF който притежава цифров 
идентификатор DOI / Digital Object Identifier / 
издадена от Crossref.  http://proceedings.tu-sofia.bg/  

6. По време на конференцията докладите 
задължително се представят чрез мултимедийна 
презентация на един от работните езици: 
английски, руски или български. 

7. Регламентът за представяне и обсъждане 
на един доклад е до 15 минути.  

8. При невъзможност за присъствено участие в 
секционните заседания на конференцията, 
докладът трябва да бъде представен  онлайн.  

9. За всеки представен доклад се предоставя 
електронно издание на сборника и сертификат за 
участие.  

10. Подробности относно конференцията и 
изискванията за оформяне на докладите, може да 
намерите на: http://fman.tu-sofia.bg  

 

 

ПО-ВАЖНИ СРОКОВЕ: 

 

 15 май 2023 г.   

Изпращане на ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ с 
пълния ТЕКСТ НА ДОКЛАДА/ИТЕ, в 
съответствие с изискванията за техническо 
оформяне, на   e-mail: iscmi@tu-sofia.bg 

 За издаване на фактура: 
Участниците в конференцията 
трябва да напишат в заявката 
следните данни: Име на фирмата / 
лицето, участник в конференцията; 
адрес; ЕИК или ЕГН; ИН по ДДС 
/VAT – за страните членки на ЕС/. 

 25 май 2023 г.  

ПОТВЪРЖДАВАНЕ на приетите доклади, 
след рецензиране; 

 05 юни 2023 г. 

Попълване и изпращане на 
РЕГИСТРАЦИОННА ФОРМА за участие;  

 15 юни 2023 г. 

Обявяване на ПРОГРАМАТА на 
конференцията;  

 20 юни 2023 г.  

Внасяне на ТАКСАТА ЗА ПРАВОУЧАСТИЕ в 
конференцията по обявената банкова 
сметка.   

 25-26 юни 2023 г. 

РЕГИСТРАЦИЯ НА УЧАСТНИЦИТЕ в  

МНК „е-Управление и е-Комуникации”23 в 
почивната база на ТУ-София в гр. Созопол, 
ул.„Лазурен бряг“ № 7; 

 26-29 юни 2023 г. 

ЗАСЕДАНИЯ ПО СЕКЦИИ И НАУЧНИ ДИСКУСИИ. 

 

Банкова сметка за внасяне на таксата за 
правоучастие: 

Име на получателя:  
„ТУ-София-Технологии” ЕООД 
гр. София, бул. „Климент Охридски” № 8 
 

При банка: Юробанк ГРУП България АД 
BIC: BPBIBGSF 
BGN - IBAN BG89BPBI 79401 04613 9702 
EURO - IBAN: BG98BPBI 7940 1446 1397 01 
USD - IBAN: BG63BPBI 7940 1146 1397 01 
 

Основание за плащане:  
EGEC’23, Име и Фамилия на участника. 

 

 Моля, изпратете копие от платежното 
нареждане на г-жа Елза Цанева на е-mail: 

elza_caneva@tu-sofia.bg 
 

 

 

 

ВИД ТАКСА 

Внесена  
до 

20.06.23 

Внесена 
след 

20.06.23 г. 

Такса за участие в МНК  

„е-Управление и е-
Комуникации”23 

 

180 лв 

 

220 лв 

Такса за втори доклад (включва 
само такса публикация) 

90 лв 110 лв 

Съавтори и/или придружаващи 
лица 

110 лв 130 лв 

Дистанционно участие 110 лв 130 лв 

Студенти и докторанти  150 лв 180 лв 

Такса за представители на 
бизнеса 

160 лв 190 лв 

Реклама (чрез презентации, 

транспаранти, рекламни винили, 
брошури и др. рекламни 
материали или чрез рекламно 
лого,  отпечатано в програмата и 
сборника с доклади от 
конференцията). 

 

540 лв 

 

650 лв 

Спонсорство Според волята на 
дарителя 

 
 

 

http://proceedings.tu-sofia.bg/
http://fman.tu-sofia.bg/
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