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Международна интердисциплинарна изследователска конференция, форум за учени в областта на социалните науки, природните, инженерните и хуманитарните науки, за да представят своите най-нови резултати
от изследвания, разработки и приложения, както и да обсъдят иновативни тенденции във всички области на
устойчивото развитие в т.ч. околната среда, икономиката, енергетиката, инфраструктура, здравето, социалното развитие, проблеми на културата и др.
Конференцията ще се проведе на място в МВБУ, като при необходимост се осигурява възможност за онлайн
участие. Работни езици на конференцията - български и английски.
Сборникът с доклади ще бъде изпратен в Web of Science за преглед за включването му в Conference Proceedings
Citation Index (CPCI).

https://ibsedu.bg/bg/page/20-conference

Тематични направления

Дългосрочна устойчивост за
кръговата икономика

Ефективно използване
на ресурсите и ползи за
околната среда

Финансови аспекти,
инвестиционни стратегии
и отчетност на кръговата
икономика

Във фокуса на панела са теми, свързани
с възникването и предизвикателствата на прехода към кръговата икономика,
анализ и представяне на добри практики за трансформиране на икономическите отношения от линейни към кръгови
модели в различни отрасли и стратегически производства, анализ на веригите
за добавена стойност през призмата
на кръговата икономика. Национални и
световни политики и бизнес стратегии
за утвърждаване на модела за кръгова
икономика (вкл. устойчиви модели на
потребление и производство), ползите
за човешкото здраве и общественото
благосъстояние, и бъдещите предизвикателства са също обект на дискусии в
панела. Очаква се обсъждане на инициативите на ЕС в 7-те ключови сектори
за дългосрочна устойчивост. Устойчивост на мисленето и еко дизайнът в
продукти, операции са също аспекти в
тази област.

Обект на дискусии в панела ще са
предизвикателствата, възникващи от
климатичните промени, техните последствия и негативни ефекти върху
околната среда, както и иновативни
решения за преодоляването им. Сред
основните теми в панела ще са и развитие на моделите на зелена и синя икономика в индустрията, услугите, туризма, екодизайна, законодателни промени
и ефективни управленски решения за
намаляване на потреблението на ресурси, създаване на материали, продукти,
услуги и бизнес модели за по-дълга употреба и запазване на стойността им.
Ще се дискутират целите за устойчиво развитие чрез нарастването на сигурността на доставките на ключови
суровини, поправката и повторното използване, генерирането и управлението
на отпадъци, търговията с вторични
суровини в и извън ЕС.

В рамките на панела ще се дискутират
и търсят решения на теми, свързани с
проблеми на финансирането на кръговата икономика, съвременни тенденции
на екологичното счетоводство, приложения на стандартите за екологична
отчетност. Основни икономически,
правни и политически предизвикателства, възникващи от липсата на стандартизация, както и усилията на микро- и макроравнище за преодоляване
на негативните ефекти от това ще
са във фокуса на представените разработки в панела.

Защита на критичните
инфраструктури –
от сигурност към
устойчивост

Устойчиво развитие в ЕС европейските ценности за
социална справедливост,
Демократично управление,
социална пазарна икономика и
опазване на околната Среда

Трибуна
на младите учени

Критичната инфраструктура и операциите, които се извършват в нея оказват влияние върху всички аспекти на
устойчивостта. Инфраструктурата и
особено критичната инфраструктура
е от решаващо значение за развитието на икономиките. Изследването на
тези въздействия върху заобикалящата я среда при изграждането на инфраструктурата е от изключителна
важност в настоящото динамично и
турбулентно политическо и икономическо пространство и време. Прогнозирането на процесите и прилагането
на адекватни мерки за преодоляване на
негативните ефекти на съоръженията
върху устойчивостта биха позволили да
бъдат интегрирани превантивни, коригиращи и текущи поддръжки, които да
осигурят поддържането на критичните
инфраструктури в желани граници ще
бъдат сред аспектите на обсъждане в
панела.

Целите на ЕС, заложени в Договора
от Лисабон са свързани с отстояване
и популяризиране на неговите ценности и интереси. Те се постигат чрез
действия, водещи до принос към мира,
сигурността и устойчивото развитие
на Земята. Декларацията от Глазгоу за
плавен и устойчив зелен преход извежда
необходимостта от солидарност, споделени интереси и подходи за справедливо управление на ресурсите и печалбите. Приносът към демократичното
управление, взаимното уважение между
народите, пътят към по-пълната либерализация на търговията, защитата
на правата на човека, справедливата
социална пазарна икономика ще са във
фокуса на дискусиите на представените резултати от научни и приложни
изследвания.

Докторанти и млади учени ще имат
възможност да представят резултати
от свои изследвания, да обменят идеи
и опит в областите на устойчивото
развитие, кръговата икономика, устойчивото управление на стратегически
инфраструктури и други.
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Програма
19
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08:30 – 09:30 Регистрация

май

09:30 – 09:45 Откриване на конференцията
09:45 – 10:30 О
 сновен доклад:
Тема / Международен лектор – дискусия

10:30 – 10:45 К
 афе пауза 1
10:45 – 11.30 Д
 искусионен панел „Политики за устойчиво
развитие – национални и европейски
измерения и отражението им върху
изследванията и образованието“

11:30 – 11:45 К
 афе пауза 2
11:45 – 13:00 З аседания по секции
13:00 – 14:00 О
 бяд
14:00 – 15:30 З аседания по секции
15:30 – 15:45 К
 афе пауза 3
15:45 – 17:30 З аседания по секции
17:30 – 18:00 О
 бобщаваща дискусия
18:00 – 21:00 К
 октейл и социална програма

09:00 – 11:00 З аседания по секции

20
май
2023

11:00 – 11:15 Кафе пауза
11:15 – 12.30 О
 бобщаващи резултати от заседанията по секции с
докладчици: Модераторите на секции 1, 2, 3, 4, 5 и 6,
официално връчване на сертификати за участие в
конференцията и закриване на конференцията.
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Изпращане
на резюме

Одобряване
на резюме

Изпращане
на разширено
резюме/доклад

Провеждане
на конференцията

Изпращане на
окончателен
текст на
доклада

Приключване на
рецензентска
процедура /
уведомяване на
авторите

април

май

юни

Такси
EUR

90

100
EUR

-50%

Такса за ранно записване Участие с доклад
Валидна
до 20 януари 2023

Такса участие с доклад
Валидна
от 21 януари 2023
до 30 април 2023

Всички студенти и
докторанти получават
50% отстъпка
от таксите

50

EUR
Такса участие
без доклад

Таксите за участие се превеждат по банков път при следните условия:
Сметка за превеждане на таксите:

При издаване на фактура
преводът трябва да се
осъществи от името на
юридическото лице,
на чието име трябва
да е фактурата.

банкова сметка в ЕВРО: IBAN: BG66RZBB91551489856707
банкова сметка в ЛЕВА: IBAN: BG78RZBB91551089856718
Кей Би Си Банк България ЕАД
Бенефициент: Международно висше бизнес училище, Ботевград
Основание: НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ 2023 и трите имена на участника

Индексиране и разпространение
Преминалите успешно рецензентска процедура доклади ще бъдат публикувани в Сборник от Международната
научна конференция „Устойчиво развитие – кръгова икономика, критични инфраструктури, зелен преход“.
• Сборникът ще бъде публикуван с
отворен достъп по реда на лиценз
Creative Commons Attribution 4.0
International License (CC BY 4.0) и
регистриран в националния референтен списък на НАЦИД.

•Д
 окладите ще бъдат включени в
електронна библиотека – CEEOL.

•С
 борникът с доклади ще бъде изпратен в Web of Science за преглед за включването му в Conference Proceedings Citation Index
(CPCI).
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Център за дистанционно обучение
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За повече информация
и допълнителни въпроси
Повече информация
https://ibsedu.Bg/bg/page/20-conference

За допълнителни въпроси
conference2023@ibsedu.bg

