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НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ 2016

НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ 2016

 НАУЧНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ СЕ
ОРГАНИЗИРА ОТ:
 Русенски университет (РУ) и
 Съюз на учените (СУ) - Русе

 Транспорт и машинознание
доц. д-р Симеон Илиев
spi@uni-ruse.bg; 082-888 331
 Икономика и мениджмънт
доц. д-р Павел Витлиемов
pvitliemov@uni-ruse.bg; 082-888 495
 Европеистика
 политически науки
доц. д-р Мими Корнажева
mkornazheva@uni-ruse.bg; 082 825 667
 лингвокултурология и комуникация
доц. д-р Румяна Петрова
roumyana.petrova@yahoo.com; 082 888 811
 Математика, информатика и физика
доц. д-р Милена Костова
mpk@ami.uni-ruse.bg; 082-888 453
 Образование - изследване и иновации
доц. д-р Емилия Великова
evelikova@uni-ruse.bg ; +359885 635 874
 Педагогика и психология
доц. д-р Соня Георгиева
sonya@uni-ruse.bg; 082 841609-201
 История, етнология и фолклор
доц. д.и.н. Любомир Златев
zzdravkova@uni-ruse.bg; 082-888 738
 Езикознание, литературознание и изкуствознание
гл. ас. д-р Велислава Донева
doneva_v@uni-ruse.bg ; +3590886 060 299
 Здравна превенция и социални дейности
доц. д-р Стефка Миндова
smindova@uni-ruse.bg; 0882895149
 Здравни грижи
доц. д-р Свилен Досев
dr.dosev@gmail.com; 0888885988
 Физическо възпитание и спорт
доц. д-р Димитър Обрешков
dobreshkov@uni-ruse.bg; 0887113179
● Правни науки

 ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ:
 Председатели:
проф. д-р Велизара Пенчева - Ректор на РУ
чл.-кор. проф. дтн Христо Белоев –
Председател на СУ - Русе
 Научен секретар:
проф. д-р Диана Антонова – Зам-.ректор НИД

dantonova@uni-ruse.bg; 082-888 249
 ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ:
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ИНТЕЛИГЕНТНАТА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯИНОВАТИВНА СТРАТЕГИЯ ЗА
РЕГИОНАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА
ТРАНСФОРМАЦИЯ
28-29.10.2016 г.
Русе, ул. ”Студентска” 8
Русенски университет “Ангел Кънчев”
http://conf.uni-ruse.bg

 Земеделска техника и технологии
 Аграрни науки и ветеринарна медицина
 Ремонт и надеждност
 Топлотехника, хидро- и пневмотехника
 Екология и опазване на околната среда
 Промишлен дизайн
доц. д-р Калоян Стоянов
kes@uni-ruse.bg; 082-888 542
 Химични технологии (04-05.11., Разград)
доц. д-р Цветан Димитров
conf_rz@abv.bg; 0887-631 645
 Биотехнологии и хранителни
технологии (04-05.11., Разград)
доц. д-р Настя Иванова
nivanova@uni-ruse.bg; 0899 450 177
 Механика и машиностроителни технологии
проф. д.т.н. Веселин Григоров
vgrigorov@uni-ruse.bg; 0888 573 676
 Електротехника, електроника и автоматика
доц. д-р Кирил Сираков
csirakov@uni-ruse.bg; 082-888 364
 Компютърни системи и технологии
 доц. д-р Милко Маринов
mmarinov@ecs.uni-ruse.bg; 082-888 356
 Комуникационни системи и мрежови технологии
 гл. ас. д-р Григор Михайлов
gmihaylov@uni-ruse.bg; 082-888 836

ас. д-р Ваня Пантелеева
vpanteleeva@uni-ruse.bg, +359 886 660 810
 Качество на висшето образование
Даниела Тодорова
dtodorova@uni-ruse.bg, 082 888 378.
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 ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ
КЪМ ОФОРМЯНЕТО НА ДОКЛАДИТЕ
Доклад-образец е наличен на WEB сайта на
конференцията - http://conf.uni-ruse.bg
 Шрифт - Arial (Word XP или следващи версии).
 Page Setup - Top: 20 mm, Bottom: 10 mm,
Left: 20 mm, Right: 20 mm.
 Paper Size - A4.
 Междуредово разстояние - Format, Paragraph,
Line spacing, Single.
 Отстъп (нов ред на абзац) - Format, Paragraph, Special:
First Line, By: 1 cm.
 Header - като в доклада образец в WEB сайта.
 На първата страница под Header да се остави един
празен ред - Font Size 14.
 Заглавие - Font Size 14, центрирано, Bold.
 Един празен ред.
 Име и фамилия на автора (авторите) - Font Size 12,
центрирано.
 Един празен ред.
 Резюме - на английски, Font Size 10, Italic, 5-6 реда.
 Ключови думи - на английски, Font Size 10, Italic,1-2 реда.
 Един празен ред.
 Текст на доклада - Font Size 12.
 След литературата - трите имена на автора (авторите) с
научното звание и степен, месторабота, телефон, E-mail.
 Фигурите да бъдат направени с някой от разпространените програмни продукти, да бъдат интегрирани с текста
и да имат номерация и наименование - под тях, центрирано.
 Таблиците да имат номерация и наименование - над тях,
подравнено вдясно.
 Формулите да имат номерация - с цифри в скоби,
подравнено вдясно от тях.
 Цитираната в текста литература да се означава с числа,
заградени в квадратни скоби.
 Цитираната литература да се подрежда в азбучен ред по
фамилията на първия автор и да се описва съгласно стандарта.
 Страниците да не бъдат номерирани.
 Footer - като в доклада образец в WEB сайта.
 Общ обем - не повече от 5 стр., вкл. резюмето.

Оригиналът на доклада трябва да бъде изпратен на контактното лице по електронна поща в
DOC и PDF формат.
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 ПУБЛИКУВАНЕ НА ДОКЛАДИТЕ
Всички доклади, допуснати за представяне в
заседанията на секциите и отговарящи на изискванията
за оформление, ще бъдат включени в “Сборник научни
трудове на Русенския университет,” който се издава на
хартиен и електронен носител и в сайта на конференцията. Доклади със значими приноси, след допълнително
рецензиране, ще бъдат публикувани в списание “Известия на Съюза на учените – Русе”, а след двойно международно рецензиране в съответните списания:
„Journal of Entrepreneurship & Innovation”; „Balkan
Agricultural Engineering Review”; „Agricultural, Forest
and Transport Machinery and Technologies”;
„Електронна, компютърна и управляваща техника и
технологии”; „Педагогически новости”, които се
разпространяват в много библиотеки у нас и в чужбина.

 ТАКСА ЗА ПРАВО НА УЧАСТИЕ
 за български участници - 60 лв.;
 за чуждестранни участници - 60 EURO.
Таксата е за един доклад. Срещу нея се получава програма и свитък с анотации на докладите, куверт за бала на
учените и сборник с доклади след приключване на
конференцията.
Таксата за участие в лв. може да бъде платена:
 предварително - по банков път (60 лв.):

РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
ОББ – ТБ АД , Русе
Клон „Възраждане”, ул. „Плиска“ 19
IBAN: BG59UBBS80023106029309
BIC код: UBBS BGSF
Основание за плащане: Такса правоучастие в
МНК РУ&СУ’16
Секция: …….... Трите имена: ……….
 при регистрацията - в брой (80 лв./80 EURO).
Копие от банковото бордеро, удостоверяващо превода,
заедно с всички необходими за издаването на фактурата данни - организация, адрес, булстат, МОЛ и др.
вкл. адрес на подателя се изпращат по факс на номер:
082-845 708 или на адрес: Vania@uni-ruse.bg (найкъсно 2 работни дни след датата на превода).
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 РАБОТНИ ЕЗИЦИ:
 АНГЛИЙСКИ;
 български; руски; немски; френски.
 ФИРМЕНО УЧАСТИЕ
Фирми и организации, които желаят да участват
в конференцията, трябва да заявят това до
02.10.2016 г. Срещу такса от 150 лв. без ДДС
фирмата получава право за презентация чрез доклад или постер, за изложба, а също и за включване на рекламна страница в програмата и сборника с доклади на конференцията.

 СРОКОВЕ
 до 30.08.2016 г. – изпращане на докладите
по е-пощата на лицето за контакти;
 до 15.09.2016 г. – изпращане на решението
на Организационния комитет;
 до 30.09.2016 г. – изпращане на
окончателния вариант на доклада;
 до 30.09.2016 г. – резервиране на места в
хотел - тел.: 082-822 042 или в
общежитие - тел.: 082-845 938

 ГРАФИК НА ПРОВЕЖДАНЕ
28.10.2016 г.
09:00 ч., заседателна зала - регистрация;
15:00 ч., Канев Център – пленарна сесия;
19:30 ч., комплекс “Рига” – бал на учените.
29.10.2016 г.
09:00 ч. – заседания по секции.

 АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
7017 Русе, ул. “Студентска” No 8
Русенски университет „Ангел Кънчев”
за МНК РУ&СУ’16
тематично направление: …
лице за контакти: …

