
изпращане на заявка за участие и резюме на 
доклада на е-mail: s.kasabova@uni-svishtov.bg

  По-важни срокове:

20 септември 2020 г. – 

30 септември 2020 г. – 

17 октомври 2020 г. – 

Адрес за кореспонденция:
СА „Д. А. Ценов”

катедра „Статистика и приложна математика“
ул. „Емануил Чакъров” № 2

5250 гр. Свищов

Доц. д-р Красимира Славева

Регистрация на участниците и провеждане на 
Кръглата маса  в СА „Д. А. Ценов“ – Свищов. 

Сборникът доклади се получава при 
регистрацията на участниците.

Доц. д-р Пламен Петков

изпращане на докладите на имейл 
s.kasabova@uni-svishtov.bg 

Лица за контакти:

Телефон за връзка: + 359 631 66320
 k.slaveva@uni-svishtov.bgЕ-mail:

български, английски и руски език.
Работни езици: 

Информация за участниците:

Участието в кръглата маса е без такса

20 септември 2020 г. –  изпращане на заявка за 
участие и резюме на доклада на е-mail: 

Всеки участник получава  сборник с доклади
и материали за конференцията.

Всеки участник в конференцията има право да 
участва само с един доклад в съавторство или 

самостоятелно.

s.kasabova@uni-svishtov.bg

30 септември 2020 г. – изпращане на докладите 
на е-mail: s.kasabova@uni-svishtov.bg

Провеждането на кръглата маса ще 
бъде съобразено с епидемиологичната 
обстановка в страната. Възможно е 

кръглата маса да се проведе 
дистанционно.

Кръглата маса е организирана в изпълнение 
на научноизследователски проект №13-

2020 „Статистически измерения на 
регионалните различия и неравенства 
между Северна и Южна България“, 

финансиран със средства по Наредба на 
МОН за насърчаване на научно-

изследователската дейност.



Председател:

Доц. д-р Атанас Атанасов

ръководител на проекта

ръководител катедра „Статистика и 
приложна математика“

КОМИТЕТ

Доц. д-р Пламен Петков – 

РЕДАКЦИОНЕН СЪВЕТ

Проф. д-р Поля Ангелова 

Членове:
Доц. д-р Пламен Петков

Доц. д-р Красимира Славева

Доц. д-р Красимира Славева – 

Доц. д-р Маргарита Шопова

Доц. д-р Стела Касабова
Гл. ас. д-р Ваня Ганева

Доц. д-р Екатерина Тошева

ОРГАНИЗАЦИОНЕН 

Доц. д-р Стела Касабова

на докладите
Изисквания за формата

l Заглавие на доклада  на български и английски 
език: главни букви, Times new roman, 14 pt, bold, 
центриран текст;

l Научно звание, степен, име и фамилия на 
автора, месторабота: Times New Roman, 12 pt, 
центриран текст;

l Ррезюме на български и английски език: Times 
New Roman, 12 pt, Italic, двустранно подравнен текст, не 
повече от 10-15 реда;

l Наименование на файла: име и фамилия на 
автора, например: Ivan_Ivanov.doc

l Ключови думи на български и английски език: 
Times New Roman, 12 pt, Italic, двустранно подравнен 
текст;

l Цитиране: по изискванията на APA Style;

Всеки автор носи отговорност за отстояваните 
идеи, съдържанието и техническото оформление на 
своя текст.

  Размер на страницата: 21.59 см × 27.94 см l
(Letter), горно поле 5.08 см, долно поле 2.54 см, ляво поле 
3.05 см, дясно поле 5.69 см, gutter 0 см, горен колонтитул 
(header) 4.32 см и долен колонтитул (footer) 2.54 см. 
Шрифтът е Times New Roman, 12 pt, двустранно под- 
равняване. Междуредие – 1 линия (Single) .  
Максималният брой страници е 8 (осем), в които се 
включват заглавията, формулите, таблиците, фигурите и 
литература. Страниците не се номерират;

l JEL класификация на публикациите с 
икономически характер; 

…………………………………………………………………

Участие:

„Статистически измерения на 
регионалните различия и неравенства 

между Северна и Южна България“

Име и фамилия на автора/авторите: 

………………………………………………………………....

Организация: 

………………………………………………………………....

…………………………………………………………………

Служебен адрес, e-mail, телефон:

Кръгла маса на тема:

Академична длъжност и научна степен: 

…………………………………………………………………

1. С  доклад - заглавие на доклада: 

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

2. В дискусията без доклад:

Заявката може да бъде изтеглена на

раздел Конференции/рубрика организирани 

…………………………………………………………………

от СА

https://www.uni-svishtov.bg

  ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ


