ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОКЛАДИТЕ
1. Докладите трябва да са изготвени с
MicrosftWord, формат на листа А4. Полетата
на всяка страница трябва да са: ляво- 20мм,
дясно- 20мм, горно- 20мм, долно- 20мм. На
листа не се чертае рамка. Междуредово
разстояние - Single. Пълен текст на докладите
- до 8 стр., вкл. фигури и таблици.
2. Текстът да бъде оформен по следния начин:
ЗАГЛАВИЕ - Font: Times New Roman; Size:
14; Font style: Bold; Alignment: Centered; First
line: 0 мм. ИМЕНАТА НА АВТОРИТЕ се
печатат през 1 празен ред под заглавието в
разгърнат вид - пълно собствено и пълно
фамилно име; Font: Times New Roman, Size:
12, Font style: Bold, Alignment: Centered; First
line: 0мм.
3. РЕЗЮМЕТО И КЛЮЧОВИТЕ ДУМИ се
оформят така: анотацията в обем до 10 реда Font: Times New Roman; Size:10; Font style:
Italic; Alignment: Justified; First line: 10мм;
през 1 празен ред следват ключовите думи Font: Times New Roman; Size:10; Font style:
Italic; Alignment: Justified; First line: 10мм. И
двата елемента са с отстъп 10мм вляво и
вдясно от рамката, ограничаваща основния
текст.
4. ОСНОВЕН ТЕКСТ - Font: Times New Roman;
Size: 12; First line: 10мм; Alignment: Justified;
междуредово разстояние - Single.
5. Фигурите (черно-бели) и таблиците да бъдат
интегрирани в текста и да имат под тях
номерация и наименование (центрирано).
6. Формулите да имат подравнена вдясно от тях
номерация - с цифри в малки скоби ( ).
7. Литературата се цитира в текста в скоби
(Автор,година) или като цитат под линия, и се

записва в края на доклада.
8. Адресите за кореспонденция се изписват след
последната страница, като се посочват трите
имена на авторите с научните им звания,
степени, научната организация. Всички
доклади, отговарящи на тематиката и
оформление, след рецензиране ще бъдат
отпечатани в Сборник (ISBN).

ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН НИВЕРСИТЕТ
„ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР”
ФАКУЛТЕТ ПО МЕЖДУНАРОДНА
ИКОНОМИКА И АДМИНИСТРАЦИЯ

9. Регламентът за изнасяне и обсъждане на един
доклад е до 10 минути. На конференцията ще
бъдат осигурени необходимите технически
средства за презентация.

Програма :
 30 март 2012 г. - Рецензиране на докладите
и изпращане на потвърждение за
приемането им с бележки от рецензентите.
 27 април 2012 г. – 8.30ч. Регистрация на
участниците.
 27 април 2012г. – 9.15ч. Откриване на
конференцията.
 9.30ч. Първи панел- Зала УСК3
11-12.00ч, Дискусия
 12.30-13.30ч. Обяд.

 13.45 Втори панел – Зала УСК3

П О К АН А
Научна конференция на
младите изследователи

“Стратегия за развитие на
българската икономика и
външноикономическа дейност
след кризата”
27.04.2012г.

16-17.00ч, Дискусия
Закриване на конференцията

гр.Варна, ВСУ

или на e-mail: conference_mip@abv.bg
тел.: 052/359-564 и 052/359 572

ЗАЯВКА
за участие в

Научна конференция на
младите изследователи
“Стратегия за развитие на
българската икономика и
външноикономическа дейност след
кризата”
1. .........................................................................
(Име, презиме и фамилия)

2. .........................................................................
(Научно звание и степен)

3. .........................................................................

ВАЖНИ СРОКОВЕ
- 20 февруари 2012г - Изпращане на заявки с
резюме за участие в конференцията на
Организационния секретар на конференцията.
Заявките се изпращат на хартиен носител или по
електронен път- на е-мейл:
- 10 март 2012 г Срок за изпращане на
докладите в пълен обем (оформени съгласно
изискванията) по е-мейл, на Организационния
секретар на конференцията.
- 05 април 2012 г.- Срок за заплащане на таксите
за участие в конференцията. Заплащането се
извършва на чрез банков превод

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ
Председател:
Проф.д.ик.н Анна Недялкова – ректор на
ВСУ
Зам. Председател:
проф. д-р. Емил Панушев – Декан на МИА
Членове:
доц.
д-р

Снежанка

Овчарова

проф. д-р Татяна Хубенова
доц. д-р Младен Тонев

(Месторабота)

ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ (С ДДС):

4. .........................................................................
(Служебен адрес)

5. .........................................................................

Организационен секретар:
1.

(Тел., e-mail)

6. .........................................................................
(Наименование на доклада)

7. ........................................................................

2.

Научните работници – преподаватели, докторанти и
студенти от ВСУ, са освободени от такса за участие в
конференцията.
Таксата за участие в конференцията за външни лица е
50 лв. В деня на конференцията + 5 %.

(Научно направление)

8. ..................................................................
(Съавтори)
………………………………………………………………..

Заявката за участие трябва да се получи
до 20 февруари 2012. г. на адрес:
9007 Варна , КК”Чайка, България
Варненски Свободен университет,
катедра „Международна иконоомика и политика“

Таксата за участие се заплаща по банков път, по сметка
на ВСУ със следните данни:
Банка: Алианц Банк България АД
BIC на BUINBGSF
IBAN: BG 76 BUIN 7006 10 25 03 64 24
В бордерото се вписва, че преведената сума е: “Такса за
участие в НК на младите изследователи
“Стратегия за развитие на българската
икономика и външноикономическа дейност след
кризата” и име, фамилия на първи автор.

–

ръководител кат. „Международна икономика
и политика“

гл.ас. д-р Виржиния Иванова

НАУЧЕН КОМИТЕТ
Председател:
проф. д.ик.н. Лилия Каракашева
Членове:
проф. д.ик.н. Станка Тонкова
проф. д.ик.н. Димитър Канев
доц. д-р Симеон Милев

