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Цел
С голяма увереност може да се твърди, че кризата свързана с разпространението на

COVID-19 преминава към нов етап на развитие. Медицинските мерки и краткос-
рочните последици от свързаните ограничителни и подкрепящи икономиката мерки са
вече ясни и в голяма степен проучени. В същото време могат да бъдат отчетени поре-
дица дългосрочни последици, с които националните и световната икономики тепърва
трябва да се справят. Като такива могат да бъдат посочени нарушаването на веригите
на доставки, промените на пазара на труда и предпочитанията на работещите, натру-
паните дългове, увеличаващата се инфлация и др.

Целта на конференцията е да обедини и представи резултатите от изследвания в об-
ластта на икономическите и социалните последици от COVID-19, да представи

постигнатите до момента резултати по проекта и да предостави възможност за широка
дискусия по основни актуални теми, свързани с влиянието на пандемията, предприе-
тите мерки и последствията от тях върху различни страни на обществения живот и
ежедневието на хората.

Tематични направления
• Икономически и социални аспекти;
• Методи и модели за анализ на ефектите от пандемията;
• Пространствени зависимости и въздействия;
• Общи въздействия и последици;
• Психологически аспекти;
• Секторни и отраслови влияния;
• Пандемия и национална сигурност.



Организатори
Международната научна конференция е организирана в рамките на научноизсле-

дователски проект на тема „Моделиране, анализ и оптимизация на социално–
икономическите мерки за намаляване на негативните последствия на пандемията
COVID-19“ (КП-06-ДК2/2 от 30.03.2021 г.), финансиран от фонд „Научни изследвания“
и изпълняван от екип на УНСС с ръководител проф. д-р Димитър Димитров, Ректор
на УНСС, София и ръководител катедра „Национална и регионална сигурност“.

Работата по проекта е насочена към разработването на модели за измерване и оце-
няване на икономическите ефекти, в резултат на предприетите мерки срещу разпрос-
транението на COVID-19. Предвидено е и създаването на интерактивна база от данни,
с резултати от изследвания, посветени на анализ на пандемията COVID-19.

Провеждане и регистрация
Конференцията ще се проведе на 30 март 2022 година онлайн. Можете да се регист-

рирате като участник или като участник с доклад с помощта на онлайн формата
за регистрация.

Ако изберете да представите доклад можете да изберете регистрация за публикация
в сборник материали от конференцията или регистрация за публикация в списание
Economic Alternatives на УНСС. Регистрацията с доклад или статия изисква тема на
презентацията и кратко резюме на материала.

Публикуване на резултатите
Резултатите от конференцията ще бъдат публикувани в сборник с доклади, който

ще бъде индексиран в ProQuest. При желание участниците могат да заявят публи-
куване на статия в списание Economic Alternatives на УНСС, индексирано в SCOPUS.
Статиите ще преминат процес на рецензия и редакция, съгласно изискванията на спи-
санието и ще бъдат публикувани в редовните броеве.

Изисквания за оформление:
• доклади представени на конференцията;
• статии в списание ”Икономически алтернативи”.
Всички доклади и статии трябва да бъдат на английски език. Всеки участник има

право да подаде един доклад или статия като самостоятелен автор или да участва в два
доклада като съавтор. Изискване за публикуване на докладите или статиите е същите
да бъдат представени на конференцията.

Важни дати
• Регистриране на участниците с доклад или статия: 21 март 2022 година;
• Регистриране на участници без доклад или статия: 23 март 2022 година;
• Обявяване на програмата: 25 март 2022 година;
• Предаване на завършените доклади и статии: 30 април 2022 година.
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