
 

 ВВВОООДДДНННОООСССПППАААСССИИИТТТЕЕЕЛЛЛНННААА    СССЛЛЛУУУЖЖЖБББААА    –––    

ВВВАААРРРНННААА  

Програма: 

 Петък 20 юли  

 Научно-практическа конференция 8-

13:00, Радио Варна. 

 Фотоизложба „ВСС - Варна”. 

 9:00 до 10:00 – Регистриране на 

участниците в конференцията. 

 10:00 Откриване на 

конференцията. 

 10:15 - Доклади 

 Събота 21 юли 2012 Демонстрация 

спасяване на басеин – 10:00, 

Рубин; 

Демонстрация спасяване на море – 

11:00, Свети Константин и Елена – 

Голям плаж и Слънчев ден 

 Неделя 22 юли 2012 - 

Демонстрация спасяване на море – 

11:00, Златни пясъци 

 Понеделник 23 юли 2012 – 11:00 –

демонстрация Аспарухово 

 Вторник – 24 юли 2012 Градско 

първенство по Водно спасяване – 

Южен плаж 17:30  

 Сряда – 25 юли 2012 11:00 – 

Демонстрация спасяване на море - 

Градски плаж, Варна. 

 Четвъртък – 26 юли 2012 

Закриване на седмицата 11:00 – 

Заключителна пресконференция  

 

 ВВВОООДДДНННОООСССПППАААСССИИИТТТЕЕЕЛЛЛНННААА    СССЛЛЛУУУЖЖЖБББААА    –––    

ВВВАААРРРНННААА 
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ! 

Имаме удоволствието да ви 

поканим да участвате в поредната 

“СЕДМИЦА НА ВОДНОТО СПАСЯВАНЕ 

2012” в град Варна. Тази година тя ще 

се проведе в Морската столица в 

периода 19 – 26 юли. Организирана е 

от дружеството на водните 

спасители – Варна, Клуба на 

специалистите, ОС на БЧК-Варна. 

Четвъртък 19 юли 2012 10:00 Откриване 

на седмицата на водното спасяване с 

пресконференция представяща 

мероприятията – Община Варна 

АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ  

уууллл ...   ”””БББрррааатттяяя   ШШШкккооорррпппиииллл”””   333   пппккк...    888999      

ВВВАААРРРНННААА   999000000000      

ТТТеееллл ...   000555222   666111   444444   999999,,,   

vssvarna@abv.bg  
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ВВВОООДДДНННОООСССПППАААСССИИИТТТЕЕЕЛЛЛНННААА    СССЛЛЛУУУЖЖЖБББААА    –––    

ВВВАААРРРНННААА  
 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ 

 Конференцията ще се проведе в 

Радио Варна 

 Работен език  -  български 

 Участниците представящи 

доклади имат възможност да 

ползват компютър и мултимедия 

за презентациите си. 

 Докладчиците разполагат с 10 

минути за представяне и 5 минути 

дискусия 

 Учасниците в състезанието 

предваритено да направят заявки 

с брой отбори или/и 

индивидуално участие, списък с 

имената на участниците, име на 

отбора. 

 

 СРОКОВЕ  

 До 30 юни 2012 г. – 

изпращане на заявка за участие с 

доклад маса по пощата на лицето 

за контакти или по Интернет на 

конференцията; 

 До 1 юли 2012 г. – 

изпращане на отговор от 

Организационния комитет за 

приемане на заявката; 

 До 5 юли 2012 г. – 

изпращане на окончателния 

вариант на доклада; 

 

 

 

 

ВВВОООДДДНННОООСССПППАААСССИИИТТТЕЕЕЛЛЛНННААА    СССЛЛЛУУУЖЖЖБББААА    –––    

ВВВАААРРРНННААА  
 

 ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФОРМЯНЕТО 

НА ДОКЛАДИТЕ 

“Изтеглете” и използвайте доклада образец 

от WEB сайта http://vssvarna.hit.bg/  
*  Шрифт - Arial (Word 6.0 или следващи версии). 

*  Page Setup - Top: 20 mm, Bottom: 10 mm,  

Left: 20 mm, Right: 20 mm. 

*  Paper Size - A4. 

*  Mеждуредово разстояние - Format, Paragraph,  

Line spacing, Single. 

*  Отстъп (нов ред на абзац) - Format, Paragraph, 

Special: First Line, By: 1 cm. 

*  Header - като в доклада образец в WEB сайта.   

*  На първата страница под Header да се остави един 

празен ред - Font Size 14. 

*  Заглавие - Font Size 14, центрирано, Bold. 

*  Един празен ред. 

*  Име и фамилия на автора (авторите) - Font Size 12, 

центрирано. 

* Един празен ред. 

*  Текст на доклада - Font Size 12. 

*  След литературата - трите имена на автора 

(авторите) с научното звание и степен, месторабота, телефон, 

E-mail. 

*  Фигурите да бъдат направени с някой от 

разпространените програмни продукти, да бъдат интегрирани с 

текста и да имат номерация и наименование - под тях, 

центрирано. 

*  Таблиците да имат номерация и наименование - над 

тях, подравнено вдясно. 

*  Формулите да имат номерация - с цифри в скоби, 

подравнено вдясно от тях. 

*  Цитираната в текста литература да се означава с 

числа, заградени в квадратни скоби. 

*  Цитираната литература да се подрежда в азбучен ред 

по фамилията на първия автор и да се описва съгласно 

стандарта. 

*  Страниците да не бъдат номерирани.  

*  Footer - като в доклада образец в WEB сайта. 

*  Общ обем - не повече от 10 стр. 

Оригиналът на доклада трябва да бъде 

отпечатан на лазерен принтер и записан на 

електронен носител, които се предават на 

секретаря на конференцията при участие. 

ВВВОООДДДНННОООСССПППАААСССИИИТТТЕЕЕЛЛЛНННААА    СССЛЛЛУУУЖЖЖБББААА    –––    

ВВВАААРРРНННААА 
 ПУБЛИКУВАНЕ НА ДОКЛАДИТЕ 

Всички доклади, приети за представяне 

по време на заседанията и отговарящи на 

изискванията към оформлението им, ще бъдат 

включени в Списание „АВИАЦИОННА, 

МОРСКА И КОСМИЧЕСКА МЕДИЦИНА”, 

който ще бъде на хартиен и електронен носител 

и в сайта на  конференцията.  

 

Заявка за участие 
в Научно-практическа конференция 
«   ВВВОООДДДНННОООСССПППАААСССИИИТТТЕЕЕЛЛЛНННААА    СССЛЛЛУУУЖЖЖБББААА    –––    ВВВАААРРР НННААА» 

Име 

презиме 

фамилия 

 

Организация  

Адрес за кореспонденция  

Телефон  

E-mail:  

Отбележете вашето 

участие  (+) 

 
представяне на 

доклад 

 състезание 

Заглавие на доклада 

 

 

 

Мултимедийно 

представяне /означете с 

да или не / 

 

 

Моля изпратете попълнена заявка на 

пощенския адрес и/или на Е-mail vssvarna@abv.bg 

 

http://mail51.abv.bg/app/j/contact_preview.jsp;jsessionid=aiEdaHVeuyS8?cid=16362101

