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Покана
В продължение на установената традиция,
на 13 май 2022 г. от 9 часа в НБУ ще се
проведе в хибридна форма Международна
научна конференция на тема „Студен мир
под заплаха – интеграция и сигурност“.
Актуалният и интердисциплинарен
характер на тематиката на конференцията е
предпоставка за участие в нея на широк
кръг експерти, учени, докторанти и
студенти от български и чуждестранни
университети и изследователски институти,
представители на бизнеса,
администрацията, неправителствени
организации и медии, с които НБУ, в
частност департамент „Национална и
международна сигурност”, поддържа
дълготрайни партньорски връзки.
Научният и организационният комитети на
събитието отправят покана към Вас да се
присъедините към работата на
конференцията и да споделите Вашите
възгледи по проблемите на сигурността в
международен и национален план.
Работни езици са български и английски.
Сборникът с доклади от конференцията ще
бъде публикуван в електронна форма с
ISBN и въвеждане в Националния
референтен списък на съвременните
български научни издания с научно
рецензиране.

Възможни варианти за участие в
конференцията:
1. Като автор или съавтор на
доклад;
2. Като слушател и участник в
дискусиите.
Такса участие
Таксата за участие е 40 лв., независимо от
броя на докладите. Включва делегатски
комплект, кафе-паузи и участие в коктейл.
Съавтор, присъствено участващ в работата
на конференцията, заплаща 20 лв.
Докторанти, обучаващи се в други ВУ,
заплащат такса в размер 20 лв.
Сметка за превеждане на таксата: IBAN:
BG44UBBS78271010551907, BIC:
UBBSBGSF, ОББ – клон „Света София“,
Нов български университет, основание за
превод: такса участие в Международна
научна конференция на департамент
„Национална и международна сигурност“ –
13 май 2022 г.

Важни крайни срокове
24 април 2022 г. – изпращане на заявка за
участие в конференцията
(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLS
cpR9LD1bIlsdiOhlFAh3q9O3O4xxEFmSFT_o
hmZnaZRjxSjg/viewform?usp=sf_link).
29 април 2022 г. – потвърждение от страна
на организаторите на конференцията за
приемане на заявките за участие.
8 май 2022 г. – изпращане на финалния
вариант на програмата до всички лектори с
доклади.
11 май 2022 г. – заплащане на таксата за
участие и изпращане на пълния текст на
докладите на адрес
dnmsnbuconf2022@abv.bg, с резюме и
ключови думи към тях съгласно
изискванията за оформление, които можете
да изтеглите от
https://drive.google.com/file/d/1Va0bgy2V1ru
5bXVsAvQDIIiep8SBGWu/view?usp=sharing
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Invitation
Following the established tradition, on 13 May
2022 from 9 am in NBU will be held
International Scientific Conference "Cold
Peace Under Threat – Integration and Security"
(in hybrid form).
The current and interdisciplinary nature of the
theme of the conference is a prerequisite for
participation in it of a wide range of experts,
scientists, PhD students and students from
Bulgarian and foreign universities and research
institutes, representatives of business,
administration, non-governmental
organizations and media, with which the
National Security Agency, in particular the
Department of National and International
Security, maintains long-lasting partnership
links.
The scientific and organizing committees of
the event invite you to join the conference
work and share your views on security issues
internationally and nationally.
Working languages are Bulgarian and English.
The conference proceedings will be published
in electronic form with ISBN and incorporation
into the National Reference List of Modern
Bulgarian Scientific Publications with
Scientific Review

Possible options for participation in
the conference:
1. As an author or co-author of a
report;
2. As a listener and participant in the
discussions.

Participation fee
The participation fee is BGN 40, regardless of
the number of reports. Includes a delegate set,
coffee breaks and cocktail party.
A co-author attending the conference pays
BGN 20.
PhD students enrolled in other HEIs pay a fee
of BGN 20.
Account for transferring the fee: IBAN:
BG44UBBS78271010551907, BIC:
UBBSBGSF, UBB – Hagia Sophia Branch,
New Bulgarian University, grounds for
transfer: participation fee in the International
Scientific Conference of the National and
International Security Department – 13 May
2022

Important deadlines
24 April 2022 – submission of an application
for participation in the conference (available
here:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc
pR9LD1bIlsdiOhlFAh3q9O3O4xxEFmSFT_o
hmZnaZRjxSjg/viewform?usp=sf_link).
April 29, 2022 – confirmation by the
organizers of the conference for acceptance of
requests to participate.
May 8, 2022 – sending the final version of the
program to all lecturers with reports.
11 May 2022 – payment of the participation
fee and sending the full text of the reports to
dnmsnbuconf2022@abv.bg, with a summary
and keywords according to the formatting
requirements that you can download from the
following link:
https://drive.google.com/file/d/1Va0bgy2V1ru
5bXVsAvQDIIiep8SBGWu/view?usp=sharing

