
 

 

 

Покана 
за участие в международната научна конференция 

на Висшето училище по сигурност и икономика 

ИЗКУСТВЕНИЯТ ИНТЕЛЕКТ В СФЕРАТА НА СИГУРНОСТТА – 

ПРЕДИМСТВА И ЗАПЛАХИ 

която ще се проведе на 30 септември 2022 г. 

във ВУСИ – Пловдив 

 

ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ 
ПЪРВИ ПАНЕЛ 

Системи с изкуствен интелект в сигурността 

1. Ролята на изкуствения интелект при събирането и обработването на 

разузнавателна информация 

2. Изкуственият интелект при противодействие на рисковете за сигурността 

3. Борбата с фалшивите новини и изкуствения интелект 

4. Военни приложения на системите с изкуствен интелект 

ВТОРИ ПАНЕЛ 

Изкуственият интелект като фактор за икономически растеж и устойчиво развитие 

1. Оптимизиране на доставките чрез изкуствен интелект 

2. Възможности за увеличаване на производството чрез използване на 

изкуствен интелект 

3. Изкуствен интелект и кръгова икономика 

4. Изкуственият интелект в рекламирането и пазаруването онлайн 

5. Изкуственият интелект във финансите: автоматизация и банкиране 

ТРЕТИ ПАНЕЛ 

Изкуственият интелект и администрацията 

1. Автоматизацията на работните места – предизвикателства и възможности 

2. Изкуственият интелект в помощ на управлението на корпорациите 

3. Ползата от изкуствения интелект при обучението и квалификацията на 

персонала 



 

4. Отражение на цифровата информация върху администрацията и 

управлението 

ЧЕТВЪРТИ ПАНЕЛ 

Публичен мениджмънт, смарттехнологии и управление на човешките ресурси 

1. Смарттехнологиите и публичните политики – от теоретична концепция към 

добри практики 

2. Управление на човешките ресурси в контекста на смарттехнологиите и 

изкуствения интелект 

3. Публичният мениджмънт след Ковид-19 – по-бързо, по-ефективно, по-

ефикасно, повече смарт 

4. Компетенции и умения за бъдещето – предизвикателствата в общество, 

насочено към иновации и устойчиво развитие 

5. Бъдещето на изкуствения интелект: гледни точки и идентификация на 

заинтересованите страни 

ПЕТИ ПАНЕЛ 

Етика и изкуствен интелект 

1. Обезпечаване на етичното поведение на системите с изкуствен интелект 

2. Гаранции на системите с изкуствен интелект за ненарушаване на човешките 

права 

3. Изграждане на доверие при работата с изкуствен интелект 

4. Законодателни предложения на ЕС в областта на изкуствения интелект – 

предложението на Европейската комисия за законодателен акт за 

изкуствения интелект 

ШЕСТИ ПАНЕЛ 

Изкуственият интелект и социалните науки 

1. Изкуственият интелект и съвременната политика – възможно ли е хибридно 

управление 

2. Социологическите проучвания, изкуственият интелект и обществените 

манипулации 

3. Журналистиката, медиите и изкуственият интелект 

 

СРОКОВЕ ЗА ИЗПРАЩАНЕ: 
До 30 май 2022 г. – заявката за участие; до 30 август 2022 г. – доклада за конференцията 

 

ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ: 
50 лв. на участник и следва да бъде заплатена по банкова сметка: 

Eurobank Bulgaria AD; IBAN: BG 97 BPBI 7924 1066 753909; BIC: BPBIBGSF 

Краен срок за таксата – 30 май 2022 г. 



 

Заявката за участие, програмата и изискванията за оформлението на доклада за 

публикуване ще бъдат достъпни на адрес: 

https://www.vusi.bg/izkustveniq-intelekt-v-sferata-na-sigurnostta/. 

 

ЛИЦА ЗА КОНТАКТ: 
Елена Арнаудова – info@vusi.bg 

Антония Шехова-Василева – pr@vusi.bg 
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