
 

УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ 

Студентски научен форум  

на тема: 

„Съвременни аспекти в сигурността и отбраната“ 

27 април 2023 г. 

 

I. ОБЩИ УСЛОВИЯ 

1. За да се включите в Научният форум следва да заявите своето участие 

предварително чрез предвидения за тези цели формуляр; 

2. Участието във форумът е съпроводено с изготвяне и представяне на научен доклад, 

който трябва да има оригинален научен принос; 

3. Всеки автор може да участва с един доклад самостоятелно или с един в 

съавторство, но с НЕ повече от един доклад; 

4. Авторите носят пълна отговорност за научната оригиналност и достоверност на 

текста, както и за стиловото и езиковото оформление на докладите; 

5. Докладите следва да се изпращат електронно в рамките на предвидения срок на 

посочения за целта имейл в MS Word формат; 

6. Всички доклади подлежат на предварителна оценка от жури, в съставът на което 

влизат утвърдени преподаватели на катедра „Национална и регионална сигурност“. 

САМО одобрените доклади ще бъдат представени на форума. 

 

II. СТРУКТУРНИ ИЗИСКВАНИЯ НА ДОКЛАДИТЕ 

Докладът следва да съдържа следните елементи: 

1. Наименование на форумът; 

2. Заглавието на доклада; 

3. Име/на на автор/ите, както и имейл за връзка; 

4. Резюме на доклада (до 100 думи), което описва накратко съдържанието на 

материала. На нов ред под него се изписват ключовите думи (до 5 на брой); 

5. Въведение, което да дава отговор на това каква е целта на доклада, какъв научен 

проблем се засяга в материала, какви предишни изследвания има в тази област и 

какъв е приносът на автора по отношение на разглежданата проблематика;  

6. Изложение, в което е желателно да се направи преглед на съществуващата 

литература по темата, да се приложат подходящи научни методи за изследване 

на избрания проблем, да се анализират емпирични данни и да се извлекат 

резултати, които да послушат за отправяне на предложения/алтернативи за 

преодоляване на изучавания в доклада проблем; 



7. Заключение, което да обобщи основните достижения и да даде отговор на 

изследователския въпрос, а също и да очертае перспективите за бъдещи 

изследвания в тази насока; 

8. Използвана литература, подредена по азбучен ред и включваща всички 

използвани заглавия на статии, книги и други източници на информация, като за 

целта се препоръчва прилагането на Chicago Full Note или Harvard стил.  

Например: 

Бижков Г., Методика на дипломната работа, Изд. ИВ, Бургас, 1993 

Бижков Г., Теория и методика на дидактическите тестове, Просвета, С., 1996 

Еко У., Как се пише дипломна работа, ЮУ, Благоевград, 1998 

Матеева П., Да се учим да пишем есе, Анубис, С., 2000 

Янакиев М., Как да редактираме свой или несвой текст, РЕГАЛИЯ 6, С., 1994 

 

III. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ 

 Обемът на всеки доклад да е до 10 стр.; 

 Основен текст: шрифт - Times New Roman; размер на шрифта – 12; редова 

разредка – 1,5; отстъп на първия ред – 1.15, двустранно подравняване на текста; 

 Заглавията на отделните части/точки следва да са удебелени (Bold) и смислово 

и стило отделени. 

IV. СРОКОВЕ 

 до 10.03.2023 г. е срокът за изпращане на заявка за участие, придружена с 

резюмето на доклада; 

 до 31.03.2023 г. е срокът за изпращане на пълния текст на доклада; 

 до 15.04.2023 г. е срокът за обявяване от журито на избраните за представяне 

на форума доклади. 

 

V. ЛИЦА ЗА КОНТАКТ: 

 Заявките за участие, резюметата и докладите изпращайте на email: 

conference_2023@e-dnrs.org; 

 За консултации, насоки и съвети може да се обърнете към: 

- доц. д-р Пламена Златева (plamzlateva@unwe.bg; plamzlateva@abv.bg; 

plamena.v.zlateva@gmail.com); 

- гл. ас. д-р Атанас Димитров (adimitrov@e-dnrs.org); 

- гл. ас. д-р Юри Ценков (tsenkov@e-dnrs.org); 

- докторант Васил Павлов (vpavlov15@e-dnrs.org); 

- докторант Адела Бозмарова (abozmarova12@e-dnrs.org); 

- докторант Тиана Калеева (tkaleeva@e-dnrs.org).  
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