
 

 

ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ „НЕОФИТ РИЛСКИ“ 

Факултет „Обществено здраве, здравни грижи и спорт“  
  

 

Покана 
ЮБИЛЕЙНА  МЕЖДУНАРОДНА  

КОНФЕРЕНЦИЯ 

20 ГОДИНИ  КАТЕДРА  ЛОГОПЕДИЯ 

„ИНОВАЦИИ В ЕЗИКОВАТА И 

ГОВОРНАТА ПАТОЛОГИЯ“ 

28 – 29 октомври 2022г. 

 

НАУЧЕН КОМИТЕТ: 

Почетен председател: проф. Васил Стамов, дпн 

проф. д-р Васка Станчева-Попкостадинова  

доц. д-р Миглена Симонска 

доц. д-р Елка Горанова 

доц. д-р Екатерина Митова 

доц. д-р Гергана Падарева  

доц. д-р Наташа Ангелова 

доц. д-р Катерина Щерева 

доц. д-р Екатерина Тодорова 

 

 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ: 

доц. д-р Миглена Симонска 

доц. д-р Екатерина Митова 

доц. д-р Елка Горанова 

гл. ас. д-р Анна Андреева 

ас. д-р Радостина Костова 

ас. Цветомира Бойчева 

ас. Ангела Зелничка 

секретар Йорданка Шопова 

 

Заявка за участие: 

Ранно записване: до 30.09.2022 г. 

Такса: 80 лв. 

Такса студенти/докторанти: 50 лв. 

Късно записване: до 24.10.2022 г. 

Такса: 120 лв. 

Такса студенти/докторанти: 80 лв. 

При заявени повече от два доклада се 

заплаща 30 лв. на доклад. 

Важни срокове за участници с доклади 

и постери: 

Краен срок за изпращане на абстракти: 

10.09.2022 г. 

Потвърждение за прието участие с доклад 

или постер: 15.09.2022 г. 

Краен срок за изпращане на доклади и 

постери:  

25.10.2022 г.  

 

За контакти: 
E-mail:  

department_logopedics

@swu.bg 

тел.: +359878789875 

 

mailto:department_logopedics@swu.bg
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Тематични направления:  

 Превенция на езиковата и говорната патология 

 Диагностика на езиковата и говорната патология 

 Терапия на езиковата и говорната патология 

 Медицински и социални аспекти на езиковата и говорната патология 

 Лингвистични и фонетични аспекти на езиковата и говорната патология 

 Психологични аспекти на езиковата и говорната патология 

 Допълваща и алтернативна комуникация, асистиращи и биофийдбек технологии 

 Арттерапия и игра при лица с комуникативни нарушения 

Форма за регистрация: https://bit.ly/3bMD7yx  

Указания за подготовката на абстракти и доклади: https://bit.ly/3NMmpww  

Форма на абстракт и доклад: https://bit.ly/3ykyeV9  

Инструкции за изготвяне на постер: https://bit.ly/3NMmFM0  

Всички участници, които са заявили желание да участват с доклад или постер е необходимо да 

изпратят абстракт  до 10.09.2022 г. на e-mail - department_logopedics@swu.bg 

NB! Отговорност относно съдържанието и оформлението на докладите е на авторите. Всички 

доклади ще бъдат обработени с програма iThenticate на фирма Turnitin за установяване на 

сходство и плагиатство с чужди трудове. При наличие на 20 % и повече сходство, докладът 

няма да бъде публикуван. 
   

Плащане на такси: 

Регистрационната такса включва: достъп до научните прояви  на 

конференцията; кафе паузи; сертификат и право за публикуване на 

представените материали в сборника от конференцията.  

Банкова сметка в лева: 

 Банка: Общинска банка АД 

 IBAN: BG62SOMB91303160613000 

BIC: SOMBBGSF 

Банкова сметка в EURO: 

 Банка: Общинска банка АД 

 IBAN: BG97SOMB91303460613000 

 BIC: SOMBBGSF 

Основание за плащане: КОНФЕРЕНЦИЯ ЛОГОПЕДИЯ  

 

Място на провеждане на конференцията: 

Университетски център „Бачиново“ 

http://bazabachinovo.swu.bg/ 

Гала вечеря: 

28.10.2022 г. от 20:00 ч. 

Куверт: 45 лв. 

Заплащането на куверта за гала вечерята се 

прави на място. 

Резервация на хотел се извършва от 

участниците – оферта: https://bit.ly/3P5HkvQ  
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