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НАУЧЕН СЪВЕТ 
 

проф. д-р Димитър Владев 

проф. д-р Милен Пенерлиев 

проф. д-р Светла Станкова 

доц. д-р Ваня Василева 

доц. д-р Веселин Петков 

доц. д-р Дора Кабакчиева 

доц. д-р Ивайло Владев  

доц. д-р Милена Стоянова 

доц. д-р Росица Владева 

 

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ 
 

доц. д-р Милена Стоянова – председател 

проф. д-р Димитър Владев 

проф. д-р Милен Пенерлиев 

проф. д-р Светла Станкова 

доц. д-р Ваня Василева 

доц. д-р Веселин Петков 

доц. д-р Дора Кабакчиева 

доц. д-р Ивайло Владев  

доц. д-р Росица Владева 

преп. д-р Севджан Сабриева 

преп. докт. Стефка Христова 

докт. Андрей Едрев 

 

 

ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ 
 

➢ ПРИРОДНА ГЕОГРАФИЯ 

➢ ОБЩЕСТВЕНА ГЕОГРАФИЯ И РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ  

➢ ТУРИЗЪМ 

➢ ГЕОГРАФСКО ОБРАЗОВАНИЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ВАЖНИ СРОКОВЕ 
 

• 30.09.2022 г. – краен срок за приемане на заявката за участие с резюме на 

доклада  

• 04.11.2022 г. – краен срок за заплащане на такса правоучастие 

• 30.11.2022 г. – краен срок за изпращане на пълния текст на доклада  

 

Заявките се попълват в електронен вариант на адрес:  

https://forms.gle/vDjhdjWQ43rNSJTU7 

За всеки доклад/постер се попълва отделна заявка. 

 

 

 

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПУБЛИКУВАНЕ 
 

Докладите, представени по време на конференцията, изпратени в завършен вид в 

посочения по-горе срок и одобрени от Научния съвет, ще бъдат издадени в електронен 

сборник на CD с ISBN, който ще бъде включен в Националния референтен списък на 

НАЦИД. Публикациите ще бъдат качени и в платформата ResearchGate 

(https://www.researchgate.net).  

 

При допълнително уточнени условия и такси, авторите ще имат възможност да 

публикуват и в официалните списания на Шуменския университет, индексирани в 

престижни световни бази данни: 

• Acta Scientifica Naturalis (https://www.shu.bg/faculties-fpn/publications/asn/)  

• Acta Pedagogica Naturalis (http://acta-pedagogica.shu.bg/) 

 

 

 

ТАКСА ПРАВОУЧАСТИЕ 
 

50 лева за участници от страната (30 лева за студенти и докторанти) 

50 евро за участници от чужбина (30 евро за студенти и докторанти) 

10 лева за ученици 

Таксата се заплаща от всеки участник, в т.ч. съавтор. Тя включва участие в 

конференцията с до два доклада (присъствено или онлайн според обстановката).  

  

https://forms.gle/vDjhdjWQ43rNSJTU7
https://www.researchgate.net/
https://www.shu.bg/faculties-fpn/publications/asn/
http://acta-pedagogica.shu.bg/


 

БАНКОВА СМЕТКА НА КОНФЕРЕНЦИЯТА  

 

Райфайзенбанк ЕАД 

В лева IBAN: BG57 RZBB 9155 3120 0505 09  

BIC: RZBBBGSF 

Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ 

 

Основание за плащане:  

Такса за участие в V Научна конференция с международно участие „География, 

регионално развитие и туризъм”.  

Необходимо е да се изпише и името на участника. 

 

Забележка: 

Моля, уверете се, че всички банкови такси са покрити от подаващата сметка.  
 

 

 

ЗА КОНТАКТИ 

 
Шуменски университет „Епископ Константин Преславски” 

9700 гр. Шумен , ул. Университетска 115 

Катедра „География, регионално развитие и туризъм” 

e-mail: geo.tur@shu.bg 

Facebook:  https://www.facebook.com/tourism.geography.acad 

тел. 0895 522 543 – техн. секретар Анелия Атанасова – Колева 
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