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Уважаеми колеги,
Ръководството
на Научноизследователския институт
при Икономически университет – Варна
Ви кани да участвате
в научна конференция на тема

РЕГИОНАЛНА ИКОНОМИКА
И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ
която ще се проведе на 17 ноември 2017 г.
в Икономически университет – Варна

Проф. д-р Зоя Младенова
Директор на НИИ

ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ
1. Проблеми на регионалната икономика
2. Устойчиво развитие на националната
икономика, на регионите и териториалните
общности
3. Местно самоуправление и регионално
благосъстояние

СРОКОВЕ
13.10.2017

Изпращане на заявка за участие
с резюме

20.10.2017

Потвърждение за приемане
на заявката

27.10.2017

Изпращане на докладите

03.11.2017

Потвърждение за приемане
на доклада

16.11.2017

Заплащане на такса за участие

УЧАСТИЕ
Такса

40 лева – за автор или колектив
(за един доклад)

Банкова
сметка

BG39BUIB98883129276200
BIC: BUIBBGSF
СИБАНК ЕАД

Основание Такса за участие на (Вашите
имена) в конференция на
Научноизследователски институт
при ИУ – Варна

ЗАЯ ВКА
за участие в конференция
на Научноизследователски институт
при ИУ – Варна
РЕГИОНАЛНА ИКОНОМИКА
И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ
Име на автора: ...................................................................
..................................................................................................
Научно звание и степен: ....................................................
..................................................................................................
Месторабота: .....................................................................
..................................................................................................
Адрес: ......................................................................................
..................................................................................................
Телефон: ...............................E-mail: .....................................
Тема на доклада: ..................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................
Тематично направление:
Дата: ......................
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Подпис: ..........................

Адрес за изпращане на заявките:
research@ue-varna.bg
или на сайта на конференцията:
http://conference.ue-varna.bg/
research-institute
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ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ
1. Обем – до 8 стр., вкл. таблици, графики, библиография.
2. Формат на страницата – А4 със следните
отстъпи: отгоре 2 см, отдолу 2 см, отляво
3 см, отдясно 2 см.
3. Заглавие – отпечатано с главни букви с удебелен шрифт Times New Roman - Size 14;
името на автора(ите) през един празен ред
под заглавието, Times New Roman- Size 12.
4. Заглавие на английски език – отпечатано с
главни букви и удебелен шрифт Times New
Roman - Size 14; името на автора(ите) на латиница през един празен ред под заглавието,
Times New Roman - Size 12.
5. Резюме на английски език в обем до пет
реда през един празен ред под името на
автора(ите) - Size 10.
6. Ключови думи на английски език - Size 10.
7. Таблиците и фигурите се монтират в текста;
заглавие на таблица – над таблицата, курсив,
дясно подравняване; заглавие на фигура –
под фигурата, курсив, центрирано.
8. Основен текст - Шрифт – Times New Roman;
Font Size – 12 pt с междуредие – 1 ред (Single)
и с допълнително разстояние по 6 точки преди и 0 точки след всеки абзац; двустранно
подравняване; отстъп в началото на всеки
нов абзац – 0,5 см.
9. Цитиране – Harvard short reference system.
10. Име на файла: номер на тематичното направление, собствено и фамилно име на автора на доклада, разделени с долна черта.
Пример: 2_Ivan_Petrov.doc
Докладите, представени на конференцията и
отговарящи на посочените условия и техничес
ки изисквания, ще бъдат публикувани от издателство „Наука и икономика” в сборник с ISBN
номер.
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