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 СТУДЕНТСКАТА НАУЧНА  СЕСИЯ  се 
организира  от АКАДЕМИЧНОТО 
РЪКОВОДСТВО и СТУДЕНТСКИЯ 
СЪВЕТ на РУСЕНСКИЯ 
УНИВЕРСИТЕТ с цел да се предостави 
възможност на студенти и докторанти да 
популяризират основните резултати от 
своята учебно-изследователска работа и 
да обменят опит.  

 ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ:                  
  Съпредседатели:  
   чл.-кор. проф. дтн Христо Белоев, DHC – 
   РЕКТОР на Русенския университет 
   Елена Захариева  
   ПРЕДСЕДАТЕЛ на Студентския съвет 
   elena_zaharieva91@abv.bg; 082-888 390 
 
  Научни секретари:  
   проф. д-р Ангел Смрикаров –  
   Ръководител на УНИКОМП 
   ASmrikarov@ecs.uni-ruse.bg; 082-888 249 
   Габриела Попова –  
   Член на Студентския съвет 
   Gabriela_popova_@abv.bg; 082-888 390 
 
  Членове:  
 Факултет „Аграрно-индустриален” 
 доц. д-р Калоян Стоянов 
 kes@uni-ruse.bg; 082-888 542 
 Гергана Везирска;  geri_vezirska@yahoo.com 
 Факултет „Машинно-технологичен” 
 доц. д-р Стоян Стоянов 
 sgstoyanov@uni-ruse.bg;  082-888 572 
 Мариета Станоева; mstanoeva@uni-ruse.bg 
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 Факултет „Електротехника, електроника 
и автоматика” 

доц. д-р Теодор Илиев 
tiliev@ecs.uni-ruse.bg; 082-888 839  
Георги Цанков; g.tsankov93@gmail.com 
 Факултет „Транспортен” 
доц. д-р Валентин Иванов 
vdivanov@uni-ruse.bg; 082-888 373 
Димо Иванов; dimich@abv.bg 
 Факултет “Бизнес и мениджмънт” 
доц. д.ик.н. Дянко Минчев,  
dminchev@uni-ruse.bg; 082 888 357  
Елизар Станев, eastanev@uni-ruse.bg 
 Факултет „Юридически” 
гл. ас. д-р Кремена Раянова 
k_raynova@abv.bg; 0889 205921 
Боян Войков; bvoykov@abv.bg 
 Факултет „Природни науки и 

образование” 
доц. д-р Емилия Великова 
evelikova@uni-ruse.bg; 0885 635 874   
Йоана Тасева; ioana.taseva@abv.bg 
 Факултет „Обществено здраве и здравни 

грижи” 
доц. д-р Стефан Янев 
snyanev@uni-ruse.bg ; тел. 082-821 883 
Емануил Панайотов; emo7700@abv.bg 
 Филиал Разград 
доц. д-р Цветан Димитров    
tz_dimitrow@abv.bg; 0887-631 645 
Нурхан Хюдаим; n.hyudaim@gmail.com 
 Филиал Силистра 
доц. д-р Тодорка Георгиева 
knidor@abv.bg; 086 821 521 
Мария Томова;  tomova_maria@abv.bg 
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 ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ 
(СЕКЦИИ):                  
  Земеделска техника и технологии 
  Аграрни науки и ветеринарна 
   медицина. 
  Ремонт и надеждност 
  Топлотехника, хидро- и пневмотехника 
  Екология и опазване на околната среда 
  Промишлен дизайн 
  Химични технологии 
  Био- и хранителни технологии 
  Механика  и машиностроителни 
технологии 
  Електротехника, електроника и  
   автоматика 
  Комуникационна и компютърна 
   техника и технологии 
  Транспорт и машинознание 
  Икономика и мениджмънт   
  Европеистика 
  Математика, информатика и физика 
  История, етнология и фолклор 
  Езикознание и литературознание 
  Хуманитаристика 
  Здравна промоция и превенция 
  Физическо възпитание и спорт  
  Правни науки 

 
Датата и мястото на провеждане на 

заседанията на отделните секции ще бъдат 
обявени допълнително. 
 

 СРОКОВЕ - до 30.04.2015 г. е необходимо 
 докладите да бъдат изпратени по 
електронна поща на  съответното лице за 
контакти; 

 да бъдат резервирани места за нощувка в 
   хотел "Рига" - тел.: 082-822 042 или в 
   общежитие - тел.: 082-845 938 
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 ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ 
ОФОРМЯНЕТО НА ДОКЛАДИТЕ 

“Изтеглете” и използвайте доклада образец 
от WEB сайта на научната конференция - 
http://conf.uni-ruse.bg/bg/ 
  Шрифт - Arial (Word 6.0 или следващи версии). 
  Page Setup - Top: 20 mm, Bottom: 10 mm,  

 Left: 20 mm, Right: 20 mm. 
  Paper Size - A4. 
  Mеждуредово 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. 
  Име и фамилия на научния ръководител - Font Size 12,  
    центрирано. 
  Едн 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. 
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 ПУБЛИКУВАНЕ НА ДОКЛАДИТЕ 
Всички доклади, допуснати до представяне на 
сесията и отговарящи на изискванията за 
оформление, ще бъдат включени в “Сборник 
доклади от Студентската научна сесия на 
Русенски университет „Ангел Кънчев”, който 
ще бъде публикуван на хартиен и електронен 
носител и поместен в сайта на конференцията. 
След допълнително рецензиране докладите със 
значими приноси ще бъдат изнесени на Научната 
конференция РУ&СУ’15. 

 ТАКСА ЗА ПРАВО НА УЧАСТИЕ 
  за студенти на Русенския университет - 0 лв.; 
  за студенти от други висши училища - 25 лв. 

Таксата включва програма на сесията и сборник с 
доклади. 
Таксата за участие може да бъде платена: 

  предварително - по банков път (25 лв.): 
РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ 
ОББ – ТБ АД , Русе 
Клон „Възраждане”, ул. „Плиска“19 
IBAN: BG59UBBS80023106029309          
BIC код: UBBS BGSF 
Основание за плащане: Такса правоучастие 

в студентската сесия СНС’15  
Секция: …….... Трите имена: ……….     
  при регистрацията - в брой (30 лв.).  

Копие от банковото бордеро, удостоверяващо превода 
на таксата, 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 (най-късно 2 работни дни 
след датата на превода). 
 

 


