
СЪЮЗ НА УЧЕНИТЕ – ВАРНА 

 

ОБЩИНА ВАРНА 

 

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ 

„ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ" 

ВАРНА 

 

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ  

ВАРНА 

 

ВИСШЕ ВОЕННОМОРСКО 

УЧИЛИЩЕ „Н. Й. ВАПЦАРОВ” 

 

ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН 

УНИВЕРСИТЕТ 

"ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР" 

 

ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ 

ВАРНА 

 

ИНСТИТУТ ПО РИБНИ РЕСУРСИ  

 

ИНСТИТУТ ПО ОКЕАНОЛОГИЯ 

„ФРИТЬОФ НАНСЕН” - БАН 

 

ЦЕНТЪР ПО ХИДРО- И 

АЕРОДИНАМИКА КЪМ ИНСТИТУТ 

ПО МЕТАЛОЗНАНИЕ, 

СЪОРЪЖЕНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ 

"АКАД. АНГЕЛ БАЛЕВСКИ" – БАН 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

проф. д-р Виолета Йотова, д.м.н. 

 

 

НАУЧЕН СЕКРЕТАР: 

проф. д-р Златислав Стоянов, д.м.н. 

 

ЧЛЕНОВЕ: 

г-н Пейчо Пейчев – зам.-кмет 

на Община Варна 

проф. д-р Красимир Иванов, д.м.н. 

проф. дн Росен Василев 

проф. д-р Снежанка Мончева 

Флот. адм. проф. д.в.н. Боян 

Медникаров 

проф. д.ик.н. Анна Недялкова 

проф. д.пс.н. Галя Герчева 

проф. д-р Пламен Илиев 

проф. д-р Румен Кишев 

проф. д-р Даниела Петрова 

 

 
АДМИНИСТРАТИВЕН 

СЕКРЕТАР: 

 

докт. Полина Иванова 

 

Съюз на учените – Варна 

Бул. Христо Смирненски 1 

Варна 9010  

тел: 052/978 576 

e-mail: su-varna@abv.bg  
СЪЮЗ НА УЧЕНИТЕ – ВАРНА 

 

„МЕСЕЦ НА НАУКАТА” –   

ВАРНА 2018 

 

КОНФЕРЕНЦИЯ 
 

„НАУКАТА В СЛУЖБА НА 

ОБЩЕСТВОТО - 2018” 
 

26.10.2018 г. 
 

 
 

УЧАСТИЕ 

   - с предварително представен доклад, 

с препоръчителен обем до 10 стандартни 

страници 

 – такса: За членовете на СУ участието в 

секция „Технически науки“ е безплатно. 
За членове на СУ-Варна, СУБ – 50 лв. 

За нечленуващи в СУ-Варна, СУБ – 70 лв. 

За чуждестранни учени – 60 EURO. 

За докторанти – самостоятелен доклад – 

25 лв. 

Допуска се изнасянето на максимум два 

доклада на участник в конференцията. 

      

Докладите ще бъдат публикувани в 

списание „Известия” на СУ - Варна. 
 

Банкова информация :  

Сметка в лева - банка ЦКБ АД   

BG82 CECB 9790 1097 1239 00  

BIC: CECBBGSF 

Основание за плащане: (участие в научна 

конференция; име на участник); като слушател.                               

mailto:su-varna@abv.bg


Ежегодно през Месеца на науката се  обявява 

прием на нови членове на Съюза на учените, 

приоритетно за млади научни работници и 

докторанти. Заявлението  за кандидатстване 

може да бъде изтеглено от 

адрес:http://www.su-varna.org/zajavlenie.doc.  

За ТУ-Варна заявленията се подават при 

председателя на секция „Технически 

науки“доц. д-р Любомир Камбуров, стая 

509 ЕФ, тел. 052 383 692 и в стая 208 МФ 

(НИС)                                                                                

ПРОГРАМА 
Заключителна научна конференция 

„Науката в служба на обществото - 2018” 

26.10.2018 г. 
 

Втора аудитория на МУ - Варна 

ул. “Марин Дринов” № 55 

9.00 - 10.00 – Регистрация 

10.00 – 10.15 - Откриване 

10.15 – 10.30 – Връчване на награди 

на СУ-Варна 

10.30 – 12.30 – Пленарна сесия 

 

13.30 – 17.00 – Заседания по секции: 

 

„Технически науки“ 

26.10.2018 г. 

13.30 Конферентна зала НУК на ТУ – 

Варна модератор: доц Любомир 

Камбуров  

за  контакти:Технически секретар- 

д-р Йордан Бояджиев: j_boyadjiev@abv.bg 

 „Морски науки и технологии” 

Планетариум на ВВМУ, 

„Океанология”– Зала в ИРР, 

модератор: доц. д-р Траян Траянов 

„Икономически науки”– Зала в ИУ – 

Варна, 

модератор: проф. д-р Цвета Зафирова 

 
НАПРАВЛЕНИЯ НА ДОКЛАДИТЕ 

- педагогически науки; 

- хуманитарни науки; 

- икономически науки; 

- социални и правни науки; 

- природни науки; 

- математика и информатика; 

- технически науки; 

- здравеопазване; 

- изкуства. 

ВАЖНИ СРОКОВЕ 

23.10.2018г.  – изпращане на Заявка 

(Формуляр А) и Резюме на доклада на 

адрес:  j_boyadjiev@abv.bg 

24.10.2018г. – получаване на 

потвърждение за приемането на 

доклада. 

26.11.2018г.  - представяне на 

докладите, приети за отпечатване на 

заседанието на секцията и на адрес: 

j_boyadjiev@abv.bg 

Докладите трябва да бъдат оформени в 

съответствие с изискванията. 

Формуляр А 

(Заявка за участие) 

 

Научна конференция  

„Науката в служба на  

обществото - 2018” 

 

 

1. Име и фамилия  ........................................  
 

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

 

2. Научно звание и научна степен...............  
 

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

 

3.Месторабота и длъжност  
 

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

.……………………….............................. 

 

4. Ще участвам в конференцията: 

 С доклад на тема  
 

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

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

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

 Без доклад (слушател)  

5. Адрес за кореспонденция и e-mail: 
 

...........................................……………….. 

Един автор може да участва с не повече от два 

доклада  

mailto:j_boyadjiev@abv.bg


Изисквания за оформяне на докладите 

Докладът ще бъде отпечатан във вида, в който е 

изпратен. Всеки автор или колектив носи 

отговорност за съдържанието. Заглавие, резюме и 

ключови думи (от 3 до 6 на брой) на български и 

английски език да са в размер до 1 страница. 

Текстът да се изписва с шрифт Times New Roman с 

големина 14 pt, разстояние  между редовете 1,5 

подравнено отляво и отдясно. Материалът да е 

въведен на  MS Office Word 97 или по-висока 

версия. Ако има схеми, графики или снимки, те да 

бъдат въведени в текста в  jpg формат. Текстът да е 

формат А4, 30 реда на страница, 60 знака на ред 

(42 реда до 70 знака компютърна  разпечатка). 

Полетата на всяка страница да бъдат размери: ляво 

35 мм; дясно – 10 мм; горно – 25 мм; долно – 20 

мм. 

Литературните източници, цитирани в текста, се 

означават с цифра, поставена в квадратни скоби  

[….]. 

 


