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ПОКАНА
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Управление, ефективност, интеграция
В търсене на съвременни решения
Темата на конференцията се основава на публикацията на акад. Е. Матеев:
„Управление, ефективност, интеграция. В търсене на решения“, С., 1976 г

Откриване на 24 април 2014 год., четвъртък
Място на провеждането: София, Институт за икономически изследвания на
БАН, Големия салон на ИИИ, ул. „Аксаков“ № 3.

Основни тематични направления:
1.Националната икономика и предизвикателства за успешна интеграция в
европейската и световна икономики:ефективност и конкурентоспособност.
2.Стратегическото планиране и управление – в търсене на нови методи и
подходи за ефективни инвестиции, рентабилност и производителност на
труда.
3.Новите технологии, образованието и обучението за икономическо
развитие и социална сигурност.
4.Социокултурни,
политически
и
геополитически
аспекти
на
икономическата динамика на България.

КОНТАКТИ
E-mail: mateev_conference_2014@abv.bg

ВАЖНИ ИЗИСКВАНИЯ И ДАТИ
Обем на доклада
До 10 стандартни страници
Техническите изисквания по оформяне на докладите ще бъдат изпратени
допълнително на всеки участник след изпращането на заявката по
електронната поща
Важни дати
До 20.03.2014 г. – Изпращане на посочения по-горе адрес на електронната
поща на заявка, която да включва:
1.Име и фамилия на докладчика и организацията, където работи на
български и английски езици.
2.Наименование на доклада на български и английски езици.
3.Резюме на доклада на български и английски езици – 1 страница.
До 31.03.2014 г. – Изпращане на съобщение за приет/неприет доклад.
До 15.04.2014 г. – Изпращане на докладите в електронна форма.
24.04.2014 г. 9.00 ч. Регистрация
Откриване на конференцията в Големия салон на ИИИ на БАН, ул. „Аксаков“
№ 3 от 10:00 часа
Такса участие: За студенти, докторанти и пенсионери – 20 лева
За всички останали – 30 лева
Плаща се след получаване на потвърждение за приет доклад по сметка, която
ще бъде изпратена по електронната поща или пряко на място по време на
конференцията
Организационен комитет
Председател: Нако Стефанов, Заместник-председател: Катя Владимирова
Членове: Евгений Кандиларов, Ангел Игов, Митко Хитов
Програмен съвет
Председател: Росица Чобанова
Членове: Владимир Царевски, Марин Маринов

