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НАУЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ
1. Национална сигурност и отбрана
2. Военно дело
3. Социални, стопански, правни и хуманитарни науки
4. Природни и технически науки, математика и информатика
5. Радикализация и тероризъм
РАБОТНИ ЕЗИЦИ
български и английски

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОФОРМЯНЕ
НА ДОКЛАДИТЕ
Обемът на всеки доклад да не е повече от 12
стандартни страници (30 реда по 60 знака на ред).
Те трябва да са на електронен носител във формат
Word 97-2003 (Document, Times New Roman, Font
Size 12 pt) и разпечатани в един екземпляр.
На български и английски език се изписват заглавие на доклада, академична длъжност, научна
степен и имена на авторите (Center, Bold, Font Size
14 pt), празен ред, резюме до 8 реда и ключови думи
(Italic, Font Size 10 pt), празен ред.
Основен текст на доклада (12 pt).
В края на доклада да има информация за контакти с автора (организация, телефон, факс, електронна поща), както и подписано уверение, че не
съдържа класифицирана информация.
Фигурите да са разположени близо до първото
им споменаване, да са с висока резолюция и да позволяват да бъдат обработвани. Да са с поточна номерация.
Математическите формули да са номерирани в
десния край на печатното поле с арабски цифри в
кръгли скоби.
Библиографското цитиране на използваните източници да е с индекси (арабски цифри) в текста,
а описанието им да е в края на статията (Endnotes)
според изискванията на БДС ISO 690:2011 и Официалния правописен речник на българския език
(БАН, 2012 г.). Не се допуска цитиране само на наименованията на електронни източници.
Докладите в сборника ще бъдат публикувани
във вида, в който са представени.
ОРГАНИЗАТОРИТЕ СИ ЗАПАЗВАТ ПРАВОТО
ДА НЕ ПУБЛИКУВАТ ДОКЛАДИ, КОИТО
НЕ ОТГОВАРЯТ НА ИЗИСКВАНИЯТА

УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТНИЦИТЕ
1. Информацията за конференцията е на сайтa на
Военна академия „Г. С. Раковски“
(http://rnda.armf.bg).
2. Максималният брой доклади, с който може да
участва автор (самостоятелно или в съавторство),
е два.
3. Окончателната програма на конференцията ще
бъде предоставена на участниците при регистрацията им.
4. До 15 март 2018 г. да бъдат изпратени заявките за
участие в международната конференция и резюметата към тях на български и английски език.
5. Крайният срок за изпращането на докладите е 30
март 2018 г.
6. Таксата за участие в международната научна конференция за външни участници е 70 лв. с ДДС. Съавторите на докладите плащат такса в пълен размер.
За военнослужещи и служители на Министерството на отбраната, Българската армия и структурите,
подчинени на министъра на отбраната, участието в
международната конференция е безплатно.
7. Таксите се превеждат на банковата сметка на Военна академия „Г. С. Раковски” до 30 март 2018 г.
IBAN: BG40BNBG96613100152401
BIC: BNBGBGSD
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Военна академия „Г. С. Раковски“

