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НАУЧЕН СЕКРЕТАР
доц. д-р инж. Христо Десев
РЕЦЕНЗЕНТИ:
проф. д.в.н. Манол П. Млеченков – направление „Информационна
сигурност“
проф. д.н. Жанета Н. Ташева – направление „Информационна сигурност“
проф. д-р Велико П. Петров – направление „Държава и сигурност“
доц. д-р Георги Н. Мазаджиев – направление „Информационна
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ТЕХНИЧЕСКИ СЕКРЕТАР


Светлана Зотова, тел. +359887 238 058

РАБОТНИ СЕКЦИИ:
 Държава и сигурност
 Информационна сигурност
 Студентско-докторантска
РАБОТНИ ЕЗИЦИ: български, английски, руски
ВАЖНИ СРОКОВЕ
 Заявки за участие в свободен текст и пълният текст на докладите се
приемат до 16.03.2018 г. на имейл адрес
security_conference@aadcf.nvu.bg
Заявката в свободен текст трябва да съдържа: трите имена на автора, военно
звание, академично звание, институцията, от която е, и статутът му в нея,
заглавие на доклада и съавтори.
 Информиране на участниците за становищата на рецензентите
чрез имейл, посочен в заявката – до 31.03.2018 г.


Внасяне на таксата – до 04.04.2018 г.

 Програмата на конференцията ще бъде публикувана до
06.04.2017 г. на сайта www.aadcf.nvu.bg и предоставена на участниците
при регистрацията им.

ТАКСИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
ТАКСИ ЗА УЧАСТИЕ
Таксата за регистрация за Международната научна конференция (за един
доклад) е 60 лв.

Таксата включва електронен сборник на научните трудове с ISSN на CD за
всеки регистриран доклад и участие в коктейл, делегатски комплект и вечеря.
Всеки допълнителен доклад се таксува по 10 лв.
Съавтор на доклад, неучастващ в сесията, но желаещ да получи електронен
сборник, заплаща 10 лв.
Студенти и курсанти не заплащат такса за участие. Желаещите да получат
електронен сборник заплащат такса от 10 лв.
Участниците следва да заплатят дължимите такси не по-късно от 04.04.2018 г.
чрез превод на следната банкова сметка:
Обединена българска банка – клон Шумен
IBAN: BG82 UBBS 8002 3106 0319 02
BIC: UBBSBGSF
Международна научна конференция април 2018

ПРОГРАМА НА КОНФЕРЕНЦИЯТА
12 април 2018
09.30 - 10.45
11.00 - 17.00
13.30 - 14.30
19.30

Регистрация
Откриване. Пленарна сесия.
Обедна почивка
Вечеря

09.30 - 17.00

13 април 2018
Работа на научни секции

ИНСТРУКЦИИ ЗА ОФОРМЯНЕ НА ДОКЛАДИТЕ
Текстовете на докладите трябва да са подготвени за печат на Word 2003
(минимум). Не се предвижда допълнително редактиране.
Максималният обем е осем страници A5.
1. Полетата на всяка страница трябва да са: ляво – 1,7 см, дясно – 1,7 см, горно
– 1,6 см, долно – 1,6 см.
Текстът да бъде оформен по следния начин:
Заглавието - Font: Times New Roman; Size: 9; Font style: Bold; Effects: All Caps;
Paragraph Alignment: Centered.
Имената на авторите се печатат през 1 празен ред под заглавието в разгърнат
вид - пълно собствено, инициал на бащиното и пълно фамилно име; Font: Times
New Roman, Size: 9, Font style: Bold, Paragraph Alignment: Centered.
Адресите за кореспонденция се изписват през още един празен ред (без
абревиатури), Font: Times New Roman, Size: 8; Font style: Italic, Paragraph
Alignment: Centered. Военните и научните степени и звания не се посочват.
Анотацията и ключовите думи на английски език се оформят така:
анотацията (ABSTRACT) в обем до 5 реда през 1 празен ред - Font: Times New
Roman, Size: 8, Font style: Italic, Paragraph Alignment: Justified; през 1 празен ред
следват ключовите думи (дескриптори - KEY WORDS) - Font: Times New
Roman, Size: 8, Font style: Italic; Paragraph Alignment: Justified.
Основен текст – започва през 1 празен ред. Font: Times New Roman, Size: 9;
Paragraph First line: 0,5 cm, Line spacing: Single, Alignment: Justified.
Фигурите и графиките да бъдат прецизно изработени на Word или Power
Point. Шрифтът на цифрите и текста в тях да не е с по-малък размер от 8 pt.
Формулите се създават на Equation Editor, номерата им се означават вляво от
тях в малки скоби ( ).
Литературата, посочена в края на доклада, се изписва съгласно стандартите
MLA, APA или ISO 690 за библиографско описание , а цитираната в текста се
означава с цифра, заградена в квадратни скоби, съответстваща на номера на
библиографското описание [ ].
Докладите да не съдържат класифицирана информация.

