ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОФОРМЯНЕ
НА ДОКЛАДИТЕ, СЪДОКЛАДИТЕ
И НАУЧНИТЕ СЪОБЩЕНИЯ
1. Максималният обем на всеки доклад е 12 стандартни страници (30 реда по 60 знака).
2. Докладите трябва да са в Word 2003 или повисока версия и да бъдат предоставени в електронен вид и разпечатани едностранно (формат А4) в
един екземпляр. Изисква се също PDF формат на
докладите в електронен вид. За целия текст на докладите: Font: Times New Roman, Line Spacing: 1,5 lines;
заглавие: Font style: Bold, Size: 14 pt, Alignment:
Centered, Effects: All caps; звание, академична длъжност, научна степен, име и фамилия на автора: Font
style: Regular, Size: 14 pt, Alignment: Centered; резюме
и ключови думи: Font style: Italic, Size: 10 pt,
Alignment: Justified; основен текст: Font style: Regular,
Size: 14 pt, Alignment: Justified.
3. Структурата на докладите трябва да е следната: заглавие, военно звание (за военнослужещите),
академична длъжност, научна степен, име и фамилия на автора (авторите), резюме и ключови думи –
на езика на доклада и на английски език, основен
текст, използвана литература, телефонен номер и
електронен адрес за кореспонденция.
4. Библиографското цитиране да бъде в края на
доклада и препратките към библиографския списък
да са означени като индекс с арабски цифри.
5. Фигурите да са разположени близо до първото
им споменаване, да са с резолюция не по-ниска от
300 dpi и да позволяват да бъдат обработвани.
6. Всеки автор сам определя степента на класифицираност на информацията съгласно чл. 31,
ал. 1 от ЗЗКИ, след преценка на обстоятел-ствата
по чл. 46 от ППЗЗКИ.
7. Некласифицираните разработки на военнослужещите от Министерството на отбраната, Българската армия и структурите на пряко подчинение
на министъра на отбраната да са с печат образец с
подпис, че не съдържат класифицирана информация, или да са придружени от служебна бележка.
Организаторите на конференцията
си запазват правото да не публикуват доклади,
които не отговарят на изискванията и сроковете,
независимо от наличието на платена такса.

АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
1504 София
бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ № 82
Военна академия „Г. С. Раковски“
факултет „Национална сигурност и отбрана“

ВОЕННА АКАДЕМИЯ
„ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ“
ФАКУЛТЕТ
„НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ И ОТБРАНА“

За контакти с научния секретариат:
професор д-р Наталия Бекярова
(+359) 2 92 26 543
професор д-р Лидия Велкова
(+359) 2 92 26 648
За справки
с организационния секретариат:
полковник доц. д-р Иван Вълков
(+359) 2 92 26 533
Майор Валентин Геориев
(+359) 2 92 26 541
служители от сектор ОУПДО
(+359) 2 92 26 578
е-mail
nk_fnso_2016@abv.bg
На този адрес изпратете заглавие, анотация,
данни за автора (съавторите) и копие от квитанцията за платената такса. На всяко Ваше
писмо ще получите отговор с потвърждение
и/или разяснение.
факс
(+359) 2 92 26 544

ПОКАНА
ЗА УЧАСТИЕ
В ГОДИШНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ
с международно участие
на тема:

„СЪВРЕМЕННИ
ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД
СИГУРНОСТТА И ОТБРАНАТА“

17 и 18 май 2018 г.

Академичният състав на факултет
„Национална сигурност и отбрана“
Ви кани
да участвате в
ГОДИШНАТА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ
с международно участие
„СЪВРЕМЕННИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА
ПРЕД СИГУРНОСТТА И ОТБРАНАТА“
на 17 и 18 май 2018 г.
във Военна академия „Г. С. Раковски“
Официално откриване
и първо пленарно заседание
17 май 2018 г. – 09:30 ч.
Аула „Раковски“
ОСНОВЕН ДОКЛАД:
„ П Р Е Д И З В И К АТ Е Л С Т В А П Р Е Д
Р ЕС У Р С Н О Т О О С И Г У РЯ В АН Е
НА
СПОСОБНОСТИТЕ
НА
ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ“

ПАНЕЛИ
 Международна сигурност и геополитика
 Предизвикателства пред ресурсното
осигуряване на способностите на въоръжените сили
 Корупцията – заплаха за системата за
национална сигурност
 Политически и концептуални предизвикателства пред Стратегическия преглед
на отбраната и сигурността
 Нови оперативни концепции за използване на въоръжените сили

В конференцията ще участват докладчици
от академичния състав, докторанти, студенти и
специализанти от факултет „Национална сигурност и отбрана“, докладчици и гости от Министерството на отбраната, Министерството на образованието и науката, Българската академия на
науките, Щаба на отбраната, Съвместното командване на силите, щабовете на видовете въоръжени сили, Института по отбрана, НВУ
„Васил Левски“, ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, дейци на науката, представители на висши училища в страната и чужбина и др.
НАУЧЕН СЕКРЕТАРИАТ:
Председател
полковник доц. д.н. Нено Христов
Заместник-председатели:
професор д-р Наталия Бекярова
професор д-р Лидия Велкова
Членове:
полковник проф. д.н. Георги Карастоянов
полковник доц. д-р Георги Димов
полковник доц. д-р Стоян Стойчев
полковник доц. д-р Тотко Симеонов
полковник доц. д-р Николай Урумов
полковник доц. д-р Владко Сидеров
подполковник доц. д-р Калин Градев
проф. д.н. Венелин Терзиев
професор д-р Евгени Манев
доц. д-р Велизар Шаламанов
проф. д.н. Митко Стойков
ОРГАНИЗАЦИОНЕН СЕКРЕТАРИАТ:
полковник доц. д-р Иван Вълков – председател,
майор В. Георгиев, докторантите от факултета
и служители от сектор ОУПДО на факултета.
nk_fnso_2016@abv.bg
РАБОТНИ ЕЗИЦИ:
български, английски и руски

УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ:
1. Всеки автор може да представи до два
доклада самостоятелно или в съавторство за
участие в конференцията. За кореспонденция
със заявки за участие в конференцията с
анотация на доклада (съдоклада, научното
съобщение) да бъде използван адрес
nk_fnso_2016@abv.bg до 16 април 2018 г.
2. Времето за изнасяне на доклада (съдоклада, научното съобщение), включително презентацията и обсъждането, е до 15 минути.
3. Окончателната програма на конференцията ще бъде предоставена на участниците
при регистрацията им на 17 май 2018 г. от
08:30 до 09:30 ч.
4. Докладите на хартиен носител се предават
на организационните секретари при регистрацията за конференцията.
5. Докладите ще бъдат публикувани при решение на научния секретариат и във вида, в
който са предоставени.
6. Таксата за право на участие по т. 1 е:
 за членове на Съюза на учените, които не
са членове на секция „Сигурност и отбрана“ –
20 лв.;
 за външни участници – 30 лв.;
 за военнослужещи и служители на MO,
БА и СППМО не се изисква такса.
7. Таксите следва да бъдат преведени на
банковата сметка на Военната академия до 16
април 2018 г. Съавторите на докладите също
заплащат таксата в пълен размер.
Сметка за превеждане на таксите:
Военна академия „Г. С. Раковски“
IBAN: BG40BNBG96613100152401
BIC: BNBGBGSD
БНБ – Централно управление, гр. София
Моля пишете в графата Основание за превод:
„Такса за НК на ФНСО – 2018“

