
Краен срок за предаване на 
окончателния доклад/научно съобщение на 
хартиен и електронен носител – в деня на 
конференцията (30 ноември 2012 г.) 

 
ІІІ. ВАЖНА ИНОРМАЦИЯ 
Всички преподаватели, докторанти и 

студенти от УНСС са освободени от такса за 
участие в конференцията. 

Таксата за участие в конференцията за 
външни лица е 30 лева с ДДС за български и 
левовата равностойност (по официалния курс 
на БНБ в деня на плащането) на EUR 35 (USD 
45) за чуждестранни участници. Таксата се 
заплаща чрез превод по банковата сметка на 
УНСС в БНБ, а именно: IBAN: BG03 BNBG 
9661 3100 1746 01, BIC на БНБ: BNBGBGSD. 
Като основание за превода се посочва “Такса 
за участие в годишната научна конференция 
на ЮФ на УНСС за 2012 г.”. Фактури за 
плащането ще се издават по надлежния ред. 
 

За контакти с Организационния 
комитет: 

доц. д-р Иван Цветанов, УНСС, 
кабинет 1099; 

гл. ас. д-р Захари Торманов, УНСС, 
кабинет 1101, сл. тел: 02/8195353; 

гл. ас. д-р Илонка Горанова, УНСС,  
кабинет 1104, сл. тел: 02/8195606; 

гл. ас. д-р Павел Смолички, УНСС, 
кабинет 1102, сл. тел.: 02/8195667; 

Анелия Илиева, УНСС, кабинет 1080, 
сл. тел.: 02/8195684. 

Официална електронна поща: 
lawconference2012@abv.bg. 

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
проф. д-р Христина Балабанова 
 
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛИ: 
доц. д-р Иван Цветанов 
доц. д-р Борис Ланджев 
 
ЧЛЕНОВЕ: 
доц. д-р Константин Танев 
гл. ас. д-р Илонка Горанова 
гл. ас. д-р Захари Торманов 
гл. ас. д-р Павел Смолички 
 
 

НАУЧЕН КОМИТЕТ 
 

проф. д-р Христина Балабанова 
проф. д-р Атанас Василев 
проф. д-р Божана Неделчева 
проф. д-р Валери Димитров 
проф. д-р Георги Боянов 
проф. д.ист.н. Димитър Саздов 
проф. д-р Димитър Радев 
проф. д-р Евгени Танчев 
проф. д-р Златка Сукарева 
проф. д-р Иван Стоянов 
проф. д-р Любен Караниколов 
проф. д-р Любен Корнезов 
проф. д-р Маргарита Чинова 
проф. д-р Никола Филчев 
проф. д-р Симеон Тасев 
проф. д-р Стефка Наумова 

 
 

ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ 
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УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, 
 

Имаме честта и удоволствието да Ви 
поканим да участвате в работата на 
Годишната научна конференция на 
Юридическия факултет на УНСС за 2012 г. на 
тема “ЕВРОПЕЙСКОТО БЪДЕЩЕ НА 
БЪЛГАРИЯ – ПРАВНИ АСПЕКТИ” , която 
ще се проведе на 30 ноември 2012 г. от 10.00 
ч. в Малка конферентна зала и зала „Научни 
съвети” на УНСС. 

ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ: 
Международноправни аспекти на 

европейското бъдеще на България 
Частноправни аспекти на 

европейското бъдеще на България 
Публичноправни аспекти на 

европейското бъдеще на България 
Наказателноправни аспекти на 

европейското бъдеще на България 
  
І. УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ 
1. Форма на участие: доклад/научно 

съобщение. Всеки участник участва само с 
един доклад/научно съобщение, който/което 
се представя лично. 

2. Заявка за участие: заявката за 
участие в конференцията, попълнена по 
приложения образец, се изпраща на 
електронен адрес lawconference2012@abv.bg. 

3. Резюме и списък на ключови 
думи: Участниците изготвят резюме на 
доклада/научното съобщение на български и 
английски език в обем до 150 думи, както и 
списък с посочване на не повече от 10 
ключови думи на български и английски език. 

Изисквания към резюмето и списъка: Times 
New Roman; Font Size: 12 pt; Font style: Italic; 
Line Spacing: Single; Alignment: Justified. 
Резюмето и списъка на ключовите думи се 
изпращат заедно със заявката за участие на 
електронен адрес lawconference2012@abv.bg. 
Същите могат да се въведат и изпратят в 
електронната форма на заявката за участие. 

4. Изисквания и последователност 
при оформяне на доклада/научното 
съобщение: 

4.1. Максимален обем – 10 страници, 
включително формули, таблици, фигури и 
използвана литература; 

4.2. Формат на страницата: А4, 
Orientation: Portrait; Margins: Top – 2 см, 
Bottom – 2 см, Left – 2.5 см, Right – 2.5 см. 
Номерация на страниците – долу вдясно; 

4.3. Заглавие: Font Size: 14 pt; Font 
style: Bold; Alignment: Centered; Effects: All 
caps; (следва един празен ред); 

4.4. Академична длъжност, научна 
степен, име и фамилия (презиме) на 
автора: Font Size: 12 pt; Font style: Italic; 
Alignment: Right; 

4.5. Катедра/висше училище/ 
организация и адрес на електронна поща 
на автора: Font Size: 12 pt; Font style: Italic; 
Alignment: Right (следва един празен ред); 
 4.6. Резюме на български език; 
 4.7. Ключови думи на български 
език; 
 4.8. Резюме на английски език; 

4.9. Ключови думи на английски 
език; 

 4.10. Изисквания към основния 
текст: Times New Roman; Font Size: 12 pt; 
Font style: Regular; Line Spacing: 1.5; 
Alignment: Justified; 

4.11. Цитиране: под линия, по 
стандарт с номера от 1 до „n”; Font Size: 10 pt; 
Font style: Footnote Text; Alignment: Justified; 

4.12. Използвана лтература: 
библиографията се разполага след основния 
текст и трябва да бъде номерирана с арабски 
цифри, подредена по възходящ азбучен ред 
(А-Я, А-Z) на авторите в поредността 
източници на кирилица; източници на 
латиница; Интернет-източници. Изисквания 
към библиографията: Font Size: 12 pt; Font 
style: Regular; Line Spacing: Single; Alignment: 
Justified. 

5. Изисквания за предоставяне на 
доклада/научното съобщение: 
Окончателният вариант на доклада/научното 
съобщение се изпраща на електронен адрес 
lawconference2012@abv.bg и се представя на 
хартиен и електронен носител при 
регистрацията в деня на конференцията. 

  
ІІ. ВАЖНИ СРОКОВЕ 
Краен срок за изпращане на заявката 

за участие – 30 септември 2012 г. 
Краен срок за изпращане на резюмето 

и списъка на ключовите думи – 30 септември 
2012 г. 

Краен срок за изпращане на 
окончателния доклад/научно съобщение, 
оформени съгласно указанията по т. І – 31 
октомври 2012 г. 


