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Условия за участие с доклад и такси  
1. Кандидатите трябва до 10.07.2017 г. да изпратят на е-mail: d.hadjinikolov@unwe.bg резюме (abstract) на 
доклада си (paper) в обем 300 – 350 думи. Резюмето може да е на български или на английски език. То може да 
представя индивидуална или колективна разработка. Трябва да включва: заглавие, име и фамилия на автора 
(авторите), ключови думи (key words), да посочва евентуалните оригинални научни резултати.  

2. Резюмето се разглежда от Организационния комитет и кандидатът се уведомява дали неговият доклад е 
допуснат до участие в конференцията в срок до 1.08.2017 г.  

3. Допуснатите до участие кандидати попълват и изпращат на посочения по-горе e-mail адрес регистрационна 
карта и заплащат такса за участие: за членовете на БАЕИ участието е без такса, за останалите участници таксата 
е 30 лв. (15 евро). Гостите на конференцията присъстват без да заплащат такса.  

4. Регистрираните участници в конференцията предават докладите си на Организационния комитет (на 
български или на английски език) до 10.09.2017 г. Организационният комитет разглежда докладите и дава 
допълнителни указания на авторите, ако това е необходимо, за да бъдат те напълно готови за публикуване.  

5. До 5.10.2017 г. участниците в конференцията изпращат на посочения по-горе e-mail адрес презентациите си 
(в PowerPoint формат) за да бъдат включени в окончателната програма на конференцията, която им се 
предоставя до 20.10.2017 г.  

6. Всеки участник получава CD с докладите от конференцията (Proceedings). Изданието ще притежава ISBN. То 
ще се публикува и на сайта на БАЕИ.  

 

Изисквания към докладите   
1. Максимален обем на доклада - 12 стандартни страници (30 реда по 60 знака).  

2. Докладите трябва да са в Word 2003 или по-висока версия и да бъдат предоставени в електронен вид на 
указания по-горе e-mail адрес.  

3. За целия текст на докладите се прилага: Times New Roman, Line Spacing -1,5 lines.  

4. Заглавието е Bold, Size: 14 pt, Alignment: Centered, Effects: All caps.  

5. Име и фамилия на автора: Regular, Size: 12 pt, Alignment: Centered. 

6. Резюме и ключови думи: Font style: Italic, Size: 12 pt, Alignment: Justified.  

7. Основен текст: Font style: Regular, Size: 12 pt., Alignment: Justified.  

8. Структурата на докладите трябва да е следната: заглавие, име и фамилия на автора (авторите), резюме и 
ключови думи, основен текст, използвана литература (References).  

9. Библиографското цитиране е в края на доклада и препратките се индексират с арабски цифри. 

10. Фигурите се разполагат близо до първото им споменаване и позволяват допълнителна обработка 


