
УКАЗАНИЯ за ОФОРМЯНЕ 

на пленарно Съобщение или на Материали за Изложба: 
 

Пленарното Съобщение или Материалите за Изложбата може да се подготвят на английски или на български 
език. Когато е на английски език, пленарното Съобщение ще се изнесе в редовно пленарно заседание на 
Конференцията. Когато е на български език, то ще се изнесе в специално пленарно заседание за представяне на 
материали на български език.  

Пленарното Съобщение трябва да бъде подготвено на Pawer Point, записано на флашка за изнасяне с 
мултимедия. Трябва да има заглавие, автор/автори, предприятие и Изложение. Продължителност на изнасянето – до 
10 min. 

Материалите за Изложбата също трябва да съдържат заглавие, автор/съавтори, предприятие, от името на 
което се представят. Те трябва да бъдат подготвени разбираемо за участниците в Конференцията и в обем, който е 

съобразен с поставянето им на едно табло с размери: 600 х 800 mm. 

 

ОБЩИ УКАЗАНИЯ 
 

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ – попълва се Регистрационна Форма ІІ, която се изпраща по E-mail или върху хартия в 

Секретариата в посочените по-долу срокове. Уточнява се един от 3-те вида участия – със Съобщение, изнесено в 

пленарно заседание;    с Рекламни и други Материали в Изложбата;  участие  като слушател/съавтор. 

УЧАСТИЕ със Съобщение, в Изложбата или като слушател  

Регистрационна Форма ІІ се изпраща до:                  30.06.2013 

ТАКСА ЗА ПРАВОУЧАСТИЕ - заплаща се до:                       31.07.2013 

Включва: Сборник научни доклади, други материали, кафе-паузи и коктейл. 

Таксата  се превежда по указаната тук Банкова сметка на Секретариата. 

Копие на бордерото за преведената такса и данните на  

участника се изпраща  на адреса на Секретариата  до:            15.08.2013 

Таксата може да се заплати при регистрацията, но завишена (вж.таблицата) 

Вид участие Служител/член на 

ТУС, БСС, БИС, 

БСК 

Платена 

Такса - до 

31.07.2013 г. 

Такса при 

регистрация 

Пленарно 

Съобщение 

Да  100 лв. 110 лв. 

Не 140 лв. 150 лв. 

Материали в 

Изложбата 

Да   70 лв.   80 лв 

Не  100 лв. 110 лв. 

Участие като 

слушател 

Студент 

Да    80 лв.   90 лв. 

Не 110 лв. 120 лв. 

Редовен аспирант    50 лв.   60 лв. 

Самостоятелно закупуване на Сборника с научни доклади   35 лв. 
 

!!! При неспазване на изискванията и/или сроковете за представяне на данните за пленарни Съобщения 

или Материали за Изложбата, те няма  да бъдат включени в книгата с Програмата на Конференцията!!! 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УКАЗАНИЯ 
 

Нощувка: в УСОБ1 ≈2*;   Сам в стая - 30 лв.     Двама в стая - по 18 лв. 

       в УСОБ2 ≈2*+; Сам в стая - 30 лв.     Двама в стая - по 22 лв. 

Настаняване в стаите на УСОБ – Созопол, на:           12.09.2013 от 14.00 ч. 

Регистрация и раздаване на материалите ще се извърши пред залата на Конференцията в УСОБ на:     

12.09.2013 - 14.00 ч. или  13.09.2013 - 09.00 ч. 

Откриване на Конференцията:                      13.09.2013 от 10.30 ч. 

Официален език – английски (представяне на български език - за Съобщения и Материали в 

Изложбата и изнасяне на определени доклади на български автори в специално пленарно заседание).  


