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Уважаеми колеги, 
 
От името на Съюза на учените - Стара Загора, 

“Мини Марица - изток” ЕАД, Тракийския 
университет, Община Стара Загора, Земеделски 
институт – Стара Загора и Издателски консорциум 
„КОТА”, организационният комитет най-учтиво Ви 
кани да участвате в  
XXII международна научна конференция на 

Съюза на ученитe 
в Стара Загора 

 
Почетен организационен комитет с 
Председател – инж. Евгени Стойков 
ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ: 
Председател: 
 доц. д-р Магдалена Облакова 
Зам.- председатели: 
 доц. д-р Теодора Ангелова 
 гл. ас. Ангел Манев 
 Недялка Христозова 
Научен секретар: 
 доц. д-р Петя Славова 
 д-р Стоян Василев 
Официален преводач:  

Мария Сизова 
Членове: 

доц. д-р Николай Сандев; 
доц. д-р Татяна Влайкова; 
доц. д-р Васил Хаджиилиев; 
доц. д-р Елена Лавренцова 
доц. д-р Емил Славов; 
гл. ас. д-р Александър Атанасов. 
д-р Жана Пеева; 
д-р инж. Гинчо Костов; 
инж. Ивайло Драганов; 
инж. Стефко Драгов; 
Мариана Пенчева; 
Донка Георгиева; 
ас. Васил Василев; 
ас. Николай Жилков 

ОСНОВНИ ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ: 
 Медицина  

o биомедицински науки 
o клинични изследвания 
o социална медицина и здравни грижи 

 Ветеринарна медицина  
 Аграрни науки (животновъдство и растениевъдство) 
 Технически науки  
 Минно-геоложки науки 
 Морски науки и екология 
 Природоматематически науки  

o физика 
o химия 
o биология 
o математика и информатика 

 Обществени науки  
o философия 
o богословски науки  
o история  
o право  
o социология 
o психология 
o икономически науки 

 Педагогически науки 
 Секция “Млади таланти” 
Работни езици: български, английски 

 
Заявките за участие и резюме на български език ще се 
приемат до 20. 04. 2012г. с отбелязано научно направление. 
Форми на участие: с доклад , с постер, придружаващо лице 
Място на провеждане на конференцията 
Старозагорски Минерални бани, Хотел “Марица-
изток” 
Осигурен транспорт:  
СУ-Стара Загора (бул.“Цар Симеон Велики”, 140) до 
Старозагорски минерални бани на всеки кръгъл час. 

07.06.2012 г. 
Регистрация и настаняване  0800 – 1030ч.  
Откриване на конференцията 1100 – 1200ч.  
Секционни заседания  1200 – 1800ч. 
Закриване на конференцията, коктейл 2000 ч. 

08.06.2011 г. 
Екскурзия до исторически забележителности 0900 ч. 
Адрес за получаване на заявките:  
6000 Стара Загора 
бул. “Цар Симеон Велики” № 140 ПК - 304 
Съюз на учените - Стара Загора 
e-mail:  sustz@abv.bg 
За контакти: Клавдия Йорданова - главен координатор на 
Съюза на учените - Стара Загора 0878106447 
 тел.: 042/646041; 042/638571 факс: 042/639105 

mailto:sustz@abv.bg


ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ОФОРМЯНЕ НА 

ДОКЛАДИТЕ ЗА МЕЖДУНАРОДНОТО 

НАУЧНО СПИСАНИЕ 

 „НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ”: 

 
 Докладът с резюмето да е с общ обем до 5 

страници, напечатан едностранно, формат 
А4, портрет, шрифт - Times New Roman, 
размер на текста – 12 pt, полета: горе - 
30mm, долу, дясно, ляво - 20mm, разстояние 
между редовете – Single, отстъп (нов ред на 
абзац) – 1cm, . Допустимо е използването на 
препратки в текста на публикацията; 

 
 Заглавие - отпечатано с главни букви, без 

съкращения, 12pt, Bold, центрирано; 
 
 Името и фамилията на автора (авторите) се 

изписват с главни и малки букви, 12pt, Bold 
центрирано; 

 
 Служебен адрес на автора (авторите): 

наименование на института (университета и 
факултета), пощенски код и име на града и 
държавата, адрес на електронната поща. Ако 
авторите имат различна месторабота, това да 
бъде означено със звездички над името на 
автора, които да съответстват на адреса, 12 
pt, Italic; 

 
 Разширено резюме на английски език, 11 pt. 

- преди Abstract се изписват заглавието, 12pt, 
Bold; името на автора (авторите), 12pt, Bold; 
адреса (адресите), 12 pt, Italic.Под текста се 
включват до 5 ключови думи (Key words) на 
английски език, 10pt, Italic; 

 
 Литература - цитираната литература да се 

подрежда в азбучен ред (кирилица, 

латиница) и да се описва съгласно 
стандарта. Пример: 

1. Georgiev, N., M. Teoharov, 2001. Biogenic 
Elements and Phytomass Dinamics of 
Mesoxerothermic Herb Ecosystem, Journal of Balkan 
Ecology, 1, 62-67 

 
ВАЖНО: 
Докладите (постерите) ще бъдат публикувани 

в Международното научно on-line списание 
„Наука и технологии”с ISNN №1314-4111 и на 
оптичен носител ако са с положителна рецензия 
от Редакционната колегия на съответната научна 
секция, и ако отговарят на изискванията. Те не 
бива да са публикувани до този момент. Авторите 
носят пълна отговорност за верността на 
изнесените научни факти. Материалите се 
предоставят на председателя на секцията след 
докладването в два екземпляра, както и на 
оптичен носител, на който да е набран текстът на 
MS Word 2003. 

 
Допуска се участие на автор с не повече 

от два доклада. За всеки от тях се попълва 
отделна заявка. Не се допускат за участие и не 
се отпечатват доклади, които не отговарят на 
изискванията или не са представени в срок.  

 
Постерите ще се представят на табла с 

размери височина 120 cm, ширина 70 cm.  
 
Научни доклади могат да представят и 

студенти, разработващи дипломни работи, 
магистърски проекти и др. 

 

 

Такси за правоучастие: 
 за 1 доклад  80 лв 
 за 2 доклада 140 лв 
 За придружаващо лице 40 лв 
 
Такса за екскурзии: 
1.Исторически забележителности (Стара Загора, 
Казанлък, Шипка) 35 лв 

 
Таксата за правоучастие включва правото за 

публикуване на доклада (докладите) в 
Международното научно on-line списание „Наука 
и технологии” и на оптичен носител, материали 
от конференцията, кафе-паузи и коктейл. Ако 
преводът е за повече от един участник, на 
платежния документ да се изпишат имената на 
превелите такса за участие. При заявено желание 
за участие в екскурзия, таксата се заплаща в деня 
на регистрацията. 

 
Таксите трябва да бъдат преведени по 

банков път в срок най-късно до 15.05.2012 г. по 
сметката на Съюза на учените – Стара Загора: 

Инвестбанк-АД – Стара Загора 
 BIC: IORTBGSF; 
 IBAN: BG 83 IORT 7376 1038 0481 01 

Съюз на учените – Стара Загора (за конференцията) 
 
При неспазване на посочения срок, 
участникът заплаща определената такса с 
10% увеличение в деня на конференцията. 

Информация за местонахождението на 
хотелите, начините за транспорт, цените 
на нощувките и маршрутите на 
екскурзиите ще намерите на сайта на 
СУ- Стара Загора - http://www.sustz.com 

http://www.sustz.com/
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