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ОРГАНИЗАТОРИ: 
 ДОМ НА НАУКАТА И ТЕХНИКАТА – 

РАЗГРАД 

 СЪЮЗ НА УЧЕНИТЕ В БЪЛГАРИЯ,  

КЛОН – РАЗГРАД 

 РЕГИОНАЛЕН АКАДЕМИЧЕН ЦЕНТЪР - 

РАЗГРАД 

 ПОД ПАТРОНАЖА НА КМЕТА НА ОБЩИНА 

РАЗГРАД 
 

 ОРГАНИЗАЦИОНЕН  КОМИТЕТ: 

 Председатели: 

 проф. д-р Велизара Пенчева- Ректор на РУ 
чл. кор. проф. дтн Христо Белоев - Председател 

на СУБ Русе 

 Съпредседатели: 
проф. д-р Диана Антонова – Зам. ректор НИД 

доц. дн  Станка Дамянова – Директор  

Филиал-Разград 

доц. д-р Милувка Станчева –Председател СУБ  
клон Разград  

 Научен секретар: 

доц. д-р Цветан Димитров 
 Членове: 

проф. д-р Нейко Стоянов 

доц. д-р Настя Василева 

доц. д-р Веселка Камбурова 
доц. дн Иванка Желева 

доц. д-р Теменужка Хараланова 

доц. д-р Севдалина Тодорова 
доц. д-р  Илиана Костова 

гл.ас. д-р Марийка Георгиева 

ас. д-р Илияна Николова 
 

       ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ: 

 Химични технологии 

 Биотехнологии и хранителни технологии 

 

РАБОТНИ ЕЗИЦИ : 

 български, английски 

 

 ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ 

КЪМ ОФОРМЯНЕТО НА ДОКЛАДИТЕ 

 

   Доклад-образец е наличен на WEB сайта на 

конференцията - http://conf.uni-ruse.bg 

 Шрифт – Times New Roman (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) с научното 

звание и степен, месторабота, телефон, e-mail, 

Font Size 12, вляво. 

 Един празен ред. 

 Резюме - на английски, Font Size 10, Italic, do 

1000 знака.  

 Ключови думи - на английски, Font Size 10, 

Italic,1-2 реда. 

 Един празен ред. 

 Текст на доклада - Font Size 12. 

 Разделите на докладите са: INTRODUCTION, 

EXPOSITION, CONCLUSION и REFERENCES. 
При необходимост подзаглавията са по 

преценка на автора, както е показано в докла-

да-образец. 

 Фигурите да бъдат направени с някой от раз-

пространените 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 включва 

използването на Harvard system – “author, date” 
style (e.g. Webster, 2005).   

 Цитираната литература да се подрежда в 

азбучен ред по фамилията на първия автор и да 

се описва съгласно стандарта. За източниците 

на кирилица - система BGN/PCGN 2013 за 
транслитерация. 

 Страниците да не бъдат номерирани.  

 Footer - като в доклада образец на WEB сайта. 

 Общ обем -  6 стр., вкл. резюмето. 

Оригиналът на доклада се изпраща на 

контактното лице по е-поща в DOC и PDF 

формат. 

 

 

 ПУБЛИКУВАНЕ НА ДОКЛАДИТЕ 

    Всички резюмета с ключови думи и 

библиографии на английски език на докладите, 

допуснати до представяне в заседанията на сек-

циите и отговарящи на изискванията за офор-
мление, ще бъдат включени в „Сборник – 

Програма и резюмета на 56-та годишна МНК 

на Русенския университет‘17“. След тяхното 
изнасяне и номиниране от Програмния комитет 

до два доклада на английски език от съответната 

секция ще бъдат публикувани в Сборник „Best 

Paper‘17“, който се издава на книжен носител и 

он-лайн в сайта на конференцията. Доклади със 

значими приноси, след двойно анонимно 

рецензиране, ще бъдат поканени за отпечатване в 

списание „Известия на Съюза на учените – 

Русе“ и тематичните списания: „Journal of 

Entrepreneurship & Innovation“ (paper/on-line); 

„Agricultural, Forest and Transport Machinery 

and Technologies“ и „Педагогически новости“, 

които се разпространяват в много библиотеки у 

нас и чужбина. Всички останали изнесени док-

лади, преминали двойното международно 

анонимно рецензиране ще бъдат публикувани в 
съответните серии от Научни трудове на Ру-

сенски университет, том 56, 2017 он-лайн на 

сайта на конференцията. 

 

 ФИРМЕНО УЧАСТИЕ 

     Фирми и организации, които желаят да 

участват в конференцията трябва да заявят това 
до 20.10.2017г. Срещу такса от 200 лв. без ДДС  

те получават право за изложба, за презентация, а 

също и за включване на рекламни материали в 
програмата на конференцията. 

 

 ТАКСА ЗА  УЧАСТИЕ – 80 лева 

Таксата е за един доклад. Срещу нея се 
получава „Сборник – Програма и резюмета на 

56-та годишна НК на научни трудове на 

Русенския университет„17“ и куверт за коктейла. 

Таксата за участие в лева e желателно да  бъде 

платена предварително по банков път. При 

необходимост от фактура трябва веднага след 

извършване на превода да се изпратят на лицето 

за контакти всички необходими данни за 

издаването и – организация, адрес, булстат, 

МОЛ. Копие от банковото бордеро, 

удостоверяващо превода на таксата се изпраща 

на лицето за контакт  заедно със заявката за 

участие в научната конференция. 

  /При регистрация - в брой – 90 лв./ 

 

 ДАННИ ЗА БАНКОВ ПРЕВОД: 

Русенски университет -  Филиал  Разград 
Банка ДСК АД клон РАЗГРАД  

      IBAN : BG 19 STSA 9300 31000 14 600 

      BIC код: STSABGSF 
Основание за плащане: трите имена 

Такса правоучастие в научна конференция 

 

 

 СРОКОВЕ 

до 17.09.2017 г. – изпращане  на резюме  и доклад 

/по изпратения  образец/ по е-поща  на лицето за 
контакти 

-  За Химични технологии  

   доц. д-р Цветан Димитров    

   e-mail: conf_rz@abv.bg   тел. 0887-631 645 

- За Биотехнологии и хранителни технологии     

доц. д-р Настя Иванова    

    e-mail:  nivanova@uni-ruse.bg  тел. 0899 450 177 

 до 30.09.2017 г. – изпращане  на решението 

на Организационния комитет 

 до 15.10.2017 г. – изпращане на окончател- 

ния вариант на доклада 

 до 20.10.2017г плащане на такса правоучастие 

 до 15.11.2017 г. – изпращане на финална 

версия на докладите от авторите 

 до 31.12.2017 г. – публикуване на сборник 

“Best Paper”(хартиено копие и он-лайн) 

 до 31.01.2018 г.  публикуване на сборниците 

в  сайта на конференцията. 

 

 ПРОГРАМА НА КОНФЕРЕНЦИЯТА 
                               

                               Петък, 3 ноември 2017г. 

9.00-11.00ч. Регистрация на участниците в  

                       Конференцията - Hotel Cartoon  

11.00-12.30ч. Тържествено откриване. 

                         Пленарни доклади  

14.00-16.30ч   Заседание по секции 

19.00ч.             Вечеря за участниците в          

                          конференцията                
            

           Събота, 4 ноември 2017г. 

9.00-13.00ч.    Заседание по секции 

 
 АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ 

    7200 Разград ,  бул. ”Априлско въстание”№47 

    Русенски университет ”Ангел Кънчев” 

    Филиал Разград  

     за Научната конференция   

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0
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