
УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, 
Организационният комитет на VII национална 

конференция с международно участие “Природни науки'2008”, 
най-учтиво Ви кани да вземете участие в конференцията, която ще 
се проведе от 25.09. до 28.09.2008 г. в сградата на ДИПКУ-Варна, 
Спирка “Почивка”, Ученически комплекс, Варна 9010. 

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ 
Председател: проф. дпн М. Георгиева – Ректор на ШУ 
Зам. председатели: доц. д-р Д. Марчев – Зам.-ректор на ШУ 
                                    доц. д-р В. Великов – Декан на ФПН 
Научен секретар:    доц. д-р Ив. Атанасова – Зам. декан на ФПН 
Членове:                   проф. дфн Д. Кюркчиева 
                                    проф. дхн В. Христов 
                                    проф. дгн Тодор Кръстев 
                                    доц. д-р Св. Райков 

СЕКЦИИ: 
1. Биологически науки; 
2. Химически науки; 
3. Физически науки; 
4. Науки за земята; 
5. Географски науки; 
6. Аграрни науки; 
6. Туризъм; 
7. Екология и опазване на околната среда; 
8. Методика на обучението по: биология, география, химия, 
физика, техника и технологии 

 
Форми на участие: 

Доклад, постер, придружаващо лице 
 

Работни езици: 
Български, английски, руски 

ВАЖНО 
Докладите в пълен текст ще бъдат отпечатани в Годишник на 

Шуменски университет „Епископ Константин Преславски” (с 
ISBN) само, ако са докладвани на конференцията. Предават се 
след докладването на председателя на секцията, на хартиен и 
електронен носител. Допуска се участие на автор с два доклада, 
като за всеки се попълва отделно заявка и се заплаща 
допълнително половин такса. Организаторите си запазват 
правото да не публикуват доклади, които не отговарят на 
изискванията. 
 

СРОКОВЕ 
Заявка за участие, придружена с резюме в обем до 1 стр. по 

изискванията за оформяне на докладите ще се приемат до       
31. 07. 2008 г. 

 
ТАКСИ ЗА ПРАВОУЧАСТИЕ 

За български граждани – 70 лв; 
За докторанти и студенти – 15 лв. 
Таксите се внасят по банкова сметка: 
В лева: IBAN: BG88 UBBS 8002 3106 0283 02 
BIC: UBBS BGSF; ОББ - клон Шумен. 
В евро: IBAN: BG21 UBBS 8002 3413 8819 00 
BIC: UBBS BGSF; ОББ - клон Шумен. 
 
ЗА КОНТАКТИ: 
Вергиния Василева 
Шуменски университет ”Епископ Константин Преславски” 
Факултет по природни науки 
ул.”Университетска” № 115, 9712 Шумен 
Тел.: 054 / 830 376; Fax: 054 / 830 371; Е-mail: fpn@shu-bg.net 

 



Техническо оформление на докладите 

Текстовете на докладите да са подготвени за печат с текстови редактор Microsoft 
Word. Изтеглете образец с подробни указания от web-site на научната конферен-
ция: www.shu-bg.net. 
 
1. Формат на страниците: 
Шрифт: Тimes New Roman, Font Size 11. 
Page setup:  Paper Size A5, Margins: Top 2.0 cm, Bottom 2.2 cm, Left 1.9 cm; Right 
1.9 cm, Header 0 cm, Footer 8 cm. Страниците да не се номерират. 
 
2.  Заглавие на доклада:  
Font Size 12 pt, Bold, Center, Line Spacing 1.0 line, After 12 pt. 
 
3.  Автори: Font Size 11 pt; Autor + Bold; Center, After 6 pt. 
На следващия ред: служебни адреси за кореспонденция на авторите: 
наименовние на института (университета, факултета, катедра), пощенски адрес, 
E-mail. Font Size 11pt, Italic, Center, Line Spacing 1.0 line. 
 
4. Резюме (Abstract): На български и английски език. Font Size 11 pt., Line 
Spacing 1.0 line, Justified, Before 12 pt, After 6 pt. 
 
5.  Ключови думи (Keywords): 
На следващия ред: ключови думи на английски език. 
Font Size 11 pt, Line Spacing 1.0 line, Before 6 pt, After 12 pt. 
 
6. Основен текст: Font Size 11, Justified, Line Spacing 1.0 line. 
Фигурите трябва да бъдат интегрирани в текста и да имат номерация и 
наименование под тях. Таблиците да бъдат номерирани и с наименование над 
тях, ляво подравнено. 
Химичните формули да бъдат интегрирани в текста като обекти от ChemDraw 
или ChemWindow. 
Цитираната в текста литература да се означава с числа, заградени в квадратни 
скоби. Литературата (reference) да се подрежда по реда на цитиране, съгласно 
стандарта в следния ред: автори, списание (italic), година на издаване (bold), том 
(italic), начална и крайна страница. 
Да се избягва сричкопренасяне – ръчно или със софтуерен продукт.  
 

ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ  

“ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ” 

ФАКУЛТЕТ ПО ПРИРОДНИ НАУКИ 

 
 

             
 

 
           П  О  К  А  Н  А 

 

VІІ НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ 
С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ 

“ПРИРОДНИ НАУКИ '2008” 
 

25.09.-28. 09. 2008 
ВАРНА 

 



Техническо средство, което ще се ползва: 
Мултимедиен проектор □, шрайбпроектор □,   аспектомат □. 

 
 
 

Желая да бъда настанен(а) в: 
Единична стая, за датите:................................................................... 
............................................................................................................... 
Стая с две и повече легла, за датите:................................................. 
............................................................................................................... 
Таксата за правоучастие е внесена с бордеро №.............................. 
............................................................................................................... 

 
 

Таксата може да се внесе в деня на пристигането, но тогава има 
следните стойности: 

За български  граждани – 80 лв;  
За докторанти и студенти – 30 лева. 

 
 
 
 

АДРЕС ЗА КОНТАКТИ: 
Вергиния Василева 

ШУ ”Епископ Константин Преславски”, ФПН 
ул.”Университетска” № 115, 9712 Шумен 

Тел.: 054 / 830 376 
Fax: 054 / 830 371 

E-mail: fpn@shu-bg.net  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VІІ НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ  

С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ 

“ПРИРОДНИ НАУКИ’2008” 

 
ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ 

...................................................................................................

................................................................................................... 

................................................................................................... 
(име) 

................................................................................................... 

................................................................................................... 
(научна степен и звание) 

................................................................................................... 

................................................................................................... 

................................................................................................... 

................................................................................................... 
(адрес на институцията, в която работи) 

................................................................................................... 

................................................................................................... 
(адрес за кореспонденция, тел, факс, Е-mail) 

 
 

Тема на доклада или постера: ............................................................ 
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
................................................................................................................... 
................................................................................................................... 
................................................................................................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


