
Greetings from the Governing Board, 

 

The Bulgarian Regional Science Association (BRSA) 

Member of the Regional Science Association International (RSAI) 

 

 

Dear colleagues, 

 

The Governing Board of the Bulgarian Regional Science Association invites you to take part 

of the scientific - practical conference, organized by the Association:  EU STRATEGY FOR 

THE DANUBE REGION: OPPORTUNITIES AND CHALLENGES. The authors are 

invited to submit full text papers that report original unpublished research results or 

theoretical findings, which are not under consideration for publication elsewhere, focusing on 

the following key issues for discussion: 

 

1. Transport connectivity in Danube region - prerequisite for achieving sustainable mobility 

and connectivity of the countries in region 

 

2. Innovation and technology transfer to create an optimal business environment in the region 

 

3. The expected benefits of a Circular Economy transition - economic, social and 

environmental  

 

Conference Date: 14th of December 2018 

Place: Big Conference Hall of the University of National and World Economy, Sofia 

(Bulgaria) 

Standard participation fee: 40.00 Euro. 

 

All articles published in Economic Alternatives have undergone rigorous peer review, based 

on initial screening by the editors and refereeing by anonymous expert referees 

 

For author`s guidelines, please follow the link: https://www.unwe.bg/eajournal/en   

  

Economic Alternatives Journal - Abstracting and Indexing in ERIH Plus, EconLit, EBSCO, 

RePec, Econbiz, Google Scholar, JournalTOCs, InfoBase Index, SIS, RePec 

 

Deadline: 16th of November 2018  

Papers are to be sent to the following email address: tonkova@unwe.bg  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.unwe.bg/eajournal/en
mailto:tonkova@unwe.bg


Поздрави от Управителния съвет на  

Българската асоциация за регионални изследвания /БАРИ/,  

Член на Европейската асоциация за регионална наука 

 

 

Уважаеми колеги, 

Управителният съвет на Българската асоциация за регионални изследвания  Ви кани да вземете 

участие в организираната от асоциацията научно-практическа конференция на тема: 

СТРАТЕГИЯТА НА ЕС ЗА ДУНАВСКИЯ РЕГИОН: ВЪЗМОЖНОСТИ И 

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА. На конференцията могат да бъдат представени непубликувани 

теоретични и емпирични резултати от изследвания, фокусирани върху следните основни 

въпроси за разискване, разпределени в три паралелни секции за провеждане: 

 

1. Транспортната свързаност в региона  - предпоставка за постигане на устойчива 

мобилност и свързаност на страните от Дунавския регион 

 

2. Иновации и трансфер на технологии за създаване на оптимална бизнес среда в 

региона 

 

3. Трансформирането на икономиката на региона в кръгова – очаквани икономически, 

социални и екологични ползи 

 

Място и дата на провеждане на конференцията: Голяма конферентна зала на УНСС, 

14.12.2018 г. Такса за правоучастие: 40.00 евро. 

  

Научните съобщения, отговарящи на изискванията, публикувани на сайта на 

списанията: Икономически и социални алтернативи - https://www.unwe.bg/alternativi  

Economic Alternatives Journal - https://www.unwe.bg/eajournal/en     и докладвани на 

научния форум ще бъдат представени на съответните редакционни колегии за рецензиране 

и публикуване при положителна рецензия.  

Economic Alternatives Journal - Abstracting and Indexing in ERIH Plus, EconLit, EBSCO, 

RePec, Econbiz, Google Scholar, JournalTOCs, InfoBase Index, SIS, RePec Simple  

КРАЕН СРОК ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА НАУЧНИТЕ СЪОБЩЕНИЯ: 16 ноември 2018г. 

ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ НА АДРЕС: tonkova@unwe.bg 
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https://www.unwe.bg/eajournal/en
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