
 

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО ПОЛИТИЧЕСКИ НАУКИ 

 

ЕВРОПЕЙСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР  

„ЕВРОПА ДИРЕКТНО“ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО 

 

 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННИЯТ КОМИТЕТ 

 

НАЙ-УЧТИВО ВИ КАНИ ДА УЧАСТВАТЕ  

В РАБОТАТА 

 

на Годишната научна конференция 

 

“Предизвикателства пред представителната демокрация в 

България” 
 

Посветена на Европейската година на развитието 2015 - “Нашият свят, нашето 

достойнство, нашето бъдеще”, 

 

която ще се проведе  

на 13-14 ноември 2015 г.  

във Велико Търново/Арбанаси 

 

Работни езици 

български, английски  

 

 
УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ  

 

Заявките за участие се приемат до 10 ноември 2015 г. 

Докладът да бъде депозиран при регистрацията на 13 ноември 2015 

г. във формат .doc 

Приетите доклади ще бъдат публикувани в Сборник научни трудове. 

Всеки автор може да участва с един доклад.  

Дискусията по докладите е до 15 минути. 

Програмата на научната конференция ще бъде публикувана на сайта 

на Европейски център /www.europeinfocentre.bg/ до 12 ноември 2015 г. 

 

 

ТАКСИ 
 

Таксата за участие за нечленове на БАСПН е 50 лв, като включва 

сборник научни трудове, делегатски комплект, кафе-паузи, обяд и 

официална вечеря. 



Членовете на БАПС са освободени от такса. 
 

Заплащането се извършва  при регистрацията за конференцията.  
 

 

ЗА КОНТАКТИ 
 

гр. Велико Търново 5000 

бул. “България” № 24, п.к. 345 

 

За Годишна научна конференция 2015  

office@europeinfocentre.bg 

 

Телефони:  офис 062/605060 – 9.00 – 12.00 

                    Доц. д-р Теодора Калейнска – 0888-338908 – в разумния 

часови пояс  

 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОКЛАДИТЕ  

Докладите да се подготвят за отпечатване на Word 2003 или по-висока версия. 

Максимален обем: 10 страници, включително таблици, фигури и използвана 

литература; междуредово разстояние – 1,5. 

Page Setup: Top – 26 mm; Bottom – 20 mm; Left – 20 mm; Right – 20 mm; Paper Size – 

A4. 

Заглавие: Font: Times New Roman; Size: 14 pt; Font style: Bold; Alignment: Centered; 

Effects: Capital letters; (следва 1 празен ред). 

Академична длъжност, научна степен, име и фамилия на автора (съавторите): 
Font: Times New Roman; Size: 13 pt; Font style: Bold & Italic; Alignment: Centered. 

Висше училище/Организация/Институция: Font: Times New Roman; Size: 13 pt; Font 

style: Bold & Italic, Alignment: Centered; (следва 1 празен ред). 

Основен текст: Font: Times New Roman; Size: 12 pt; First line: 12 mm; Alignment: 

Justified; Spacing: 1,5 lines. 

Подзаглавия в основния текст: Font: Times New Roman; Size: 12 pt; Font style: Bold; 

Alignment: Centered, (пред и след тях не се оставя празен ред). 

Таблици, графики и фигури: Центрирани и номерирани отдясно с арабски цифри. 

Наименованията на таблиците, графиките и фигурите са центрирани, като на таблиците 

са над тях, а съответно на графиките и фигурите под тях.  

Цитиране: Под линия, във възходящ ред, Footnote Text – 10 pt; Number format: 1, 2, … 

Библиография: Следва да бъде представена по следния начин: фамилия на автора, 

първа буква от първото име, година на публикуването (в скоби), заглавие (италик), 

издателство и място на издаване, както и евентуално страница. Пример: Smith, D. 

(2008), The Cultural Foundations of Nations, Blackwell Publishing, Oxford, р.5. 

 

 


