ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – В АРНА
ЦЕНТЪР ЗА КАЧЕСТВО НА СТОКИТЕ И ПОТРЕБИТЕЛСКА ЗАЩИТА

УВАЖАЕМИ ПАРТНЬОРИ И КОЛЕГИ,

От името на организационния комитет имаме удоволствието да Ви
поканим да вземете участие в научно-практическата конференция с
международно участие „КАЧЕСТВО И КОНТРОЛ НА СТОКИТЕ В УСЛОВИЯ НА
COVID ПАНДЕМИЯ”.
Конференцията ще се проведе на 12-13 ноември 2021 г. в Икономически
университет-Варна.

С УВАЖЕНИЕ:
доц. д-р Събка Пашова
Ръководител катедра „Стокознание“
Ръководител на Центъра за качество
на стоките и потребителска защита
при ИУ-Варна
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ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА
ЦЕНТЪР ЗА КАЧЕСТВО НА СТОКИТЕ И ПОТРЕБИТЕЛСКА ЗАЩИТА
ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР

ПОКАНА
Организационният комитет
има удоволствието да Ви покани да вземете участие в научно-практическа
конференция с международна участие на тема:
„КАЧЕСТВО И КОНТРОЛ НА СТОКИТЕ В УСЛОВИЯ НА COVID ПАНДЕМИЯ”
12-13 НОЕМВРИ 2021 г.
ИУ - ВАРНА
ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ:
Доц. д-р Събка Пашова – Председател, ръководител на ЦКСПЗ към НИИ при ИУ-Варна
инж. Мирослав Йотов – ДАМТН, Главен директор „Надзор на пазара“
Доц. Д-р Теменуга Стойкова – ИУ-Варна
Гл. ас. д-р Антоанета Стоянова – ИУ-Варна
Гл. ас. д-р Ваня Живкова – ИУ-Варна
ОПЕРАТИВНИ СЪТРУДНИЦИ:
Гл. ас. д-р Радослав Радев
Гл. ас. д-р Величка Маринова
Ас. д-р Дана Стефанова
Докторант Мирослав Георгиев
Инж. Маргарита Станкова
Даниела Рокова
Тематични направления на конференцията:
•
•
•
•
•
•

Качество на стоките – формиране, управление, идентификация и фалшификация.
Контрол на стоките.
Сертификация на продуктите и услугите.
Онлайн търговия – състояние, развитие, проблеми.
Защита на потребителите – правни, организационни аспекти, добри практики.
Взаимовръзка бизнес-образование.

Работни езици – български и английски.
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Информация за участниците
Важни дати:
• До 01.07.2021 г. - изпращане на заявка за участие и резюме на доклада.
• До 15.07.2021 г. - потвърждение за приемане на доклада (участниците ще бъдат
информирани по e-mail).
• До 01.09.2021 г. - краен срок за представяне на докладите (по мейл) и превеждане
на таксата за участие.
Изисквания към докладите:
Докладът може да бъде представен на български или английски език. Текстът на доклада
не подлежи на допълнително редактиране. Отговорността за съдържанието и качеството
на доклада е на автора/те.
Обемът на доклада не трябва да надвишава 8 страници, вкл. заглавие на доклада, автор,
академична длъжност и научна степен, институция, текст на резюмето, ключови думи,
фигури, таблици, списък на използвана литература (представени в шаблона).
Участниците в конференцията могат да участват с доклади самостоятелно или в
съавторство, но не с повече от два доклада. Докладите следва да се изпратят по мейл,
разработени в подготвения и изпратен макет, като задължително трябва да са съобразени
всички изисквания, отразени в шаблона.
Сборникът с доклади ще бъде индексиран в системата RePEc и включен в национален
референтен списък на НАЦИД.
Адрес за кореспонденция
9002 Варна,
бул. Княз Борис I, № 77
ИУ – Варна, Център за качество на стоките и потребителска защита
каб. 229A; тел. 0882 164689;
е-mail: conference.cqgpc@ue-varna.bg
За повече информация, изпращане на заявките за участие и докладите:
е-mail адрес: conference.cqgpc@ue-varna.bg
Такса правоучастие (с ДДС)
• 40 лева - за фирми и организации (включва: материали, сборник с доклади от
конференцията, сертификат за участие и кафе пауза).
Таксите за банковия трансфер са за сметка на участника. Копие от документа,
удостоверяващ превода на таксата, се изпраща заедно с пълния текст на доклада.
Изпратени суми не се възстановяват!
От такса правоучастие са освободени участниците от държавните институции.
Таксата участие на фирми и/или спонсориране на конференцията се заплаща по
банков път.
Данни за банковата сметка:
Банка ДСК ЕАД
Титуляр: Икономически университет – Варна
IBAN: BG73STSA93003129276200 (в лева)
BIC: STSABGSF
Основание за плащане:
Такса за участие и/или спонсориране на конференция 2021-ЦКСПЗ - ИУ Варна,
име на участника, фирмата (или спонсора).
Ако на участника е необходима фактура, таксата трябва да бъде преведена от юридическо
лице с Булстат).
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ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ
В НАУЧНО - ПРАКТИЧЕСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ
„КАЧЕСТВО И КОНТРОЛ НА СТОКИТЕ В УСЛОВИЯ НА COVID ПАНДЕМИЯ”

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ:
НАУЧНО ЗВАНИЕ И СТЕПЕН:
МЕСТОРАБОТА:
ЗАГЛАВИЕ НА ДОКЛАДА:
РЕЗЮМЕ НА ДОКЛАДА:
ТЕМАТИЧНО НАПРАВЛЕНИЕ:
АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ,
ТЕЛЕФОН, Е-MAIL:

За повече информация, изпращане на заявките за участие и докладите:
е-mail адрес: conference.cqgpc@ue-varna.bg
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