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абстрактите за участие в конференцията –  
e-mail: cotur@abv.bg 

 20.10.2021 г. – получаване на докладите, 
оформени според изискванията с копие за 
платена такса по банков път. 
e-mail: cotur@abv.bg 

Такси правоучастие – 50 лв.:  
 
Материалите от симпозиума ще бъдат оформени и 
публикувани в специализиран брой на списание 
„ Пирински книжовни листи”.” с ISSN: 1312 – 6911. 

 
Данни за плащане по банков път: 

Банка:” Токуда банк” АД - клон Благоевград,  
Сдружение Колеж по туризъм - Благоевград 
CREXBGSF 
BG40CREX92601063181301 

• Основание: Тринадесети международен симпозиум 
„Предизвикателства пред туризма и бизнес 
администрацията в условията на пандемия ”  
Име и фамилия на участника.  
При невнесена такса участието в конференцията е 
изцяло за сметка на присъствуващите и доклади не се 
отпечатват. 

 
Важна  информация: 

 Работни езици - български, английски, руски.  
 Технически средства - мултимедиен проектор. 

Контакти: 
 Адрес за кореспонденция: 

2700 Благоевград, ул. "Брегалница" 2  
 

 Лице за контакти: 
Адриана Атанасова 
Тел: +359876806777, тел +359 (0) 73 835626 
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Заглавие на доклада: 
........................................................................ 
........................................................................ 
........................................................................ 
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Тематично направление: 
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Организация: 
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Адрес за кореспонденция, телефон, e-mail: 
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Заявката трябва да бъде попълнена и 
изпратена до 15 октомври 2021 г. на e-mail адрес: 

cotur@abv.bg 

Максималният брой доклади, с които може да участва 
всеки автор - два. 



  
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОКЛАДИТЕ 

 
Текстът на доклада трябва да е подготвен за 

печат съгласно изискванията и да е на български, 
английски или руски език.  

Докладите се рецензират от Научната и 
рецензентска комисия на списанието и 
Издателския съвет към Колежа. Максималният 
обем е до 10 страници. 
1. Докладите се оформят на стандартен лист 
формат А 4. 
Полета: горе - 20 мм, долу – 20 мм, ляво – 25 мм, 
дясно –10 мм. 
2. Текстът на докладите да бъде оформен по 
следният начин: 
Заглавието: Font: Times New roman; Size 12: Font 
stile: Bold; Effects: All Caps; Paragrapn Alignment: 
Centered. 
 Имената на авторите: печатат се през един 
празен ред под заглавието в разгърнат вид – пълно 
собствено, инициали на бащиното и пълно 
фамилно име; Font: Times New Roman; Size: 12; 
Font stile: Bold; Paragrapn Alignment: Left с отстъп 
10 мм. Научните степени и звания не се посочват. 
Адресите за кореспонденция се записват през още 
един празен ред (без абревиатура), Font: Times New 
Roman; Size 12: Font stile: Effects: All Caps; 
Paragrapn Alignment Justified с отстъп 10 мм.  
Заглавието и имената на авторите на английски език 
се разполагат както следва: заглавието през два 
празни реда под адресите за кореспонденция; 
имената през един празен ред под него - стиловото 
им оформяне съответства на българските им 
еквиваленти. 
Анотацията и ключовите думи на английски 
език /или другите работни езици/ се оформят така:  
 

ABSTRACT в обем до 10 реда през един празен 
ред; Font: Times New Roman; Size 10: Font stile: 
Italic; Paragraph Alignment: Justified. 

 KEY WORDS - през един празен ред; Font: Times 
New Roman; Size: 10; Font stile: Italic; Paragraph. 
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Доц. д-р Рафал Димчик – Полша 
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Доц. д-р Илхан Гюнеш - Турция 

 

Научна и рецензентска комисия 
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Доц. д–р Дария Николиева 
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 Управленски подходи в туризма и бизнес 
администрацията в условия на несигурност 
 
  Предизвикателствата пред устойчивото 
развитие 

 Здравословни и безопасни условия в 
организацията 

 
 
 

 
 

 

 


