
КРЪГЛА МАСА

„ТЪРГОВИЯТА – 

НАУЧНО ЗНАНИЕ И БИЗНЕС РЕАЛНОСТ”

по повод 30 години 
катедра „Търговски бизнес“

гр. Свищов
8 октомври 2021 г. 

Провеждането на кръглата маса ще 

бъде съобразено с епидемиологичната 

обстановка в страната. Поради това е 

възможно участието във форума да е 

присъствено и/или дистанционно.

Такси за участие:

30 евро – участие с доклад, получаване 

на сборник и материали

30 лв. – участие с доклад, получаване 

на сборник и материали 

џ За участници от България:

Всички автори ще получат сборник 

на хартиен носител, който ще бъде 

регистриран в националния референтен 

списък на НАЦИД.

џ За участници от чужбина:

Откриване на кръглата маса

Изисквания към разработките

8 октомври 2021 г. (петък) от 10 ч. в 

заседателна зала „Ректорат“ 

Максимален обем до 8 (осем) 

стандартни страници, включително 

графики, диаграми, таблици, библиография

Технически изисквания
Техническите изисквания и макетът на 

доклада ще бъдат изпратени на лицата, с 

одобрена заявка за участие.

КАТЕДРА „ТЪРГОВСКИ БИЗНЕС“

ФАКУЛТЕТ

СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ

„ПРОИЗВОДСТВЕН И ТЪРГОВСКИ БИЗНЕС“

 „Д. А. ЦЕНОВ“

ÏîêàíàÏîêàíà

Моите деди, баща и аз намерихме 

нашия поминък в търговията и по 

традиция привезан към нея, съм твърдо 

убеден, че в бъдеще в България търговията 

и нашето търговско съсловие, ако то 

успее да се постави на висотата, която 

му подобава, ще бъдат важни фактори не 

само по развитието и напредъка на 

нашето отечество, но ще имат и 

решающе значение в съдбата на родината 

ни. Дълбоко убеден в това и воден от 

желание да бъда и аз що-годе полезен за 

постигането на тая цел, реших да 

посветя всичкия си труд на търговското 

поприще и като вярвам, че по този начин 

мога да бъда същевременно донякъде 

полезен и на родния си град Свищов тъй 

жестоко онеправдан от настаналите след 

Освобождението ни нови условия, 

определям и нареждам щото, щом чистия 

приход на фонда достигне както е 

предвидено в § 4 (четвърти) 300 000 

(триста хиляди) златни лева годишно, 

веднага да се основе и издържа от прихода 

на фонда едно Висше ТЪРГОВСКО 

училище В СВИЩОВ по подобие на 

германските търговски училища и 

специално на недавна основаното висше 

търговско училище в Берлин – 

Ханделсхохшуле.



докт. Никола Илчев

Лица за контакти:

гл. ас. д-р Иван Маринов

ПРОГРАМЕН КОМИТЕТ

Зам.- Ректор на СА „Д. А. Ценов“
проф. д-р Любчо Варамезов – 

Декан на факултет „Производствен и търговски 
бизнес“

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ

доц. д-р Румен Ерусалимов – 

доц. д-р Петранка Мидова
доц. д-р Симеонка Петрова
доц. д-р Венцислав Перков

Зам.-Ректор на СА „Д. А. Ценов“

гл. ас. д-р Зоя Иванова

проф. д-р Марияна Божинова – 
Ректор на СА „Д. А. Ценов“

доц. д-р Теодора Филипова

гл. ас. д-р Иван Маринов

доц. д-р Светослав Илийчовски – 

гл. ас. д-р Зоя Иванова

тел.: 0631-66-321, 0631-66-322  

РЕДАКЦИОНЕН КОМИТЕТ

Председател: 
Доц. д-р Светослав Илийчовски

Членове:
проф. д-р Анета Денева
проф. д-р Теодора Димитрова
проф. д-р Атанас Атанасов

доц. д-р Петранка Мидова
доц. д-р Симеонка Петрова
доц. д-р Венцислав Перков

доц. д-р Теодора Филипова 

5. Ефективност и социална отговорност 
в търговията

по повод 

4. Пазарни проучвания и 
конкурентоспособност в търговията

ТЕМАТИЧНА НАСОЧЕНОСТ 

30 години катедра „Търговски бизнес“,

30 години факултет „Производствен и 
търговски бизнес“ 

и 85 години Стопанска академия 

Направления:

„Д. А. Ценов – Свищов 

НА КРЪГЛАТА МАСА

1. Предприемачество и мениджмънт на 
ресурсите в търговията

2. Иновации и дигитализация в 
търговията

3. Моделиране и инвестиционни 
проекти в търговията

6. Стопанска отчетност и финансиране 
в търговията

Официални езици
Български, английски и руски

Основание: такса-участие в кръгла маса на 

катедра „Търговски бизнес“

џ 10 септември 2021 г. – Получаване на 

коригираните доклади, съобразно 

бележките на рецензентите и 

потвърждаване на приетите доклади

Общинска Банка АД – Свищов, 

При неспазване на срока за депозиране, 

докладът няма да бъде отпечатан в 

сборника!

BIC: SOMBBGSF

џ 7 септември 2021 г. – Рецензиране и 

обратна връзка с авторите

СА „Д. А. Ценов“ – Свищов
IBAN: BG 78 SOMB 9130 31 TSENOV 00

џ 8 октомври 2021 г. - Регистрация на 

участниците в конференцията (ако има 

позволение за присъственост) и научни 

дискусии

џ 31 август 2021 г. - Получаване на докладите 

в съответствие с изискванията

џ 31 август 2021 г. - Внасяне на такса за 

правоучастие в конференцията по банкова 

сметка:

ПО-ВАЖНИ СРОКОВЕ

џ 30 юни 2021 г. - Изпращане на заявката за 

участие на e-mail: deptb@uni-svishtov.bg


