ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ
ОФОРМЛЕНИЕТО НА ДОКЛАДИТЕ
Формат на страница: Paper Size – А4 (210/297 mm),
Portrait; Margins: Тор: 2,5 cm, Bottom: 2,5 cm, Left:
2,5cm, Right: 2,5 cm
First line indent -1,25 cm.(отстъп за нов ред) , Spacing
– Single
Първият ред в заглавната страница започва на 4 см
от горния край на листа (равняващи се на 10 празни
реда с шрифт Times New Roman, Font Size 10, Normal),
в което място се помества логото (поставя се в
редакцията)
Заглавие: Font Size 14 рt, Centered, Bold, Главни
букви
един празен ред
Научно звание, степен, име и фамилия на автора(и),
Font Size - 12 рt ; Italic; Centered.
e-mail ( Font Size 10 рt, Normal, Centered.)
един празен ред
Организация (Font Size 12 рt, Bold, Italic,
Centered.)
Адреси (Font Size 12 рt, Bold, Italic, Centered.)
Държава (Font Size 12 рt, Bold, Italic, Centered.)
един празен ред
Ключови думи (Font Size 12 рt, Italic, Justify.) до 10 думи
Резюме (Font Size 12 рt, Italic, Justify) обем - от
1300 знака до 1500 знака.
един празен ред
Основен текст (Times New Roman, Font Size 12 рt,
Normal, Justify)
Фигури и диаграми (Font Size 10, Normal, Bold)
- интегрирани в текста, с номерация и наименование
под тях.
Формули - подравнени вляво и номерирани от
лявата страна на формулите с арабски цифри в
кръгли скоби, изписани ясно и четливо

Таблици (Font Size 10, Normal, Bold) интегрирани в текста, с номерация и наименование
над тях.
Цитирани източници (Font Size 12, Normal,
Justified) - в квадратни скоби по реда на цитиране в
текста. Описание - съгласно стандарта.
Внимание: След края на доклада
три празни реда ( Font Size 11, една колона /width:
16см /)
на английски език
Заглавие на доклада (Font Size 14, Centered, Bold,
Главни букви)
един празен ред
Научно звание, степен, име и фамилия на автора(и)
( Font Size 12, Bold, Centered.)
един празен ред
Организация (Font Size 12, Bold, Italic, Centered.)
Адреси (Font Size 12, Bold, Italic, Centered.)
един празен ред
Ключови думи ( Font Size 12, Italic, Justify.) до 10
думи
Резюме (Font Size 12, Italic, Justify) обем - от
1300 знака до 1500 знака.

ПОКАНА
ФАКУЛТЕТ „ТРАНСПОРТЕН
МЕНИДЖМЪНТ”
при

ВИСШЕ ТРАНСПОРТНО УЧИЛИЩЕ
„ТОДОР КАБЛЕШКОВ”
най-любезно Ви
КАНИ
да вземете участие в работата на
НАУЧЕН ФОРУМ
“ИНОВАЦИИ

И

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ В
ТРАНСПОРТА”
Организатор:
ВИСШЕ ТРАНСПОРТНО УЧИЛИЩЕ
”Т.Каблешков” - СОФИЯ,
Факултет „Транспортен мениджмънт”
1574 София, ул. "Гео Милев" 158,
или на e-mail: f_tm@vtu.bg
тел.: 02-9709-299 и 02-9709-462

18 - 19 юни 2014 г.
Боровец

МЕЖДУНАРОДЕН НАУЧЕН КОМИТЕТ
Председател:
проф. дтн инж.мат.П.Колев – (България)
Членове:
доц. д-р Д.Тодорова – (България)
проф. д-р инж. T. Качаунов - (България)
доц. д-р инж. Н.Георгиев – (България)
проф. д-р Е.Железов – (България)
доц. д-р инж.К.Карагъозов – (България)
проф. дтн. Ан. Доценко – (Русия)
доц. дин Н.Николов– (България)
проф. д-р З.Чекеревац – (Сърбия)
доц.д-р инж. Ив. Пенчева – (България)
доц. д-р Л. Новак – (Словакия)
проф. д-р Л. Корженовски – (Полша)
доц. д-р инж. Т.Размов– (България)
проф. д-р М. Попа – (Румъния)
проф. д-р М. Карашахин –(Турция)
проф. д-р М. Громов- (Украйна)
доц. д-р инж. Д.Димитров – (България)
проф. д-р В. Естебан – (Испания)

ТЕМАТИЧНА НАСОЧЕНОСТ НА
НАУЧНИЯ ФОРУМ

1. Изпращане на заявка за участие: от страницата
транспорта

на
ВТУ "Тодор Каблешков" или на адрес
http://www.vtu.bg/sforum/index.php?faculty=tm;

2. Безопасност и надеждност на транспорта

2. Докладите следва да бъдат до 6 страници,

1. Технология, организация и управление на

3. Икономически проблеми на транспорта
4. Насоки и иновации в транспортното образование
ПО-ВАЖНИ СРОКОВЕ:

 25 април 2014 г. - Изпращане на заявката за
участие;
 30 май 2014 г. - Получаване на докладите в
съответствие с изискванията;
 04 юни 2014 г. - Получаване на потвърждаване
на приетите доклади;
 05 юни 2014 г. - Внасяне на такса за
правоучастие в конференцията по банкова сметка на
Банкова сметка на ВТУ “Тодор Каблешков” за
левови преводи: БНБ ЦУ
IBAN: BG48BNBG 9661 3100 1282 01

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ

BIC: BNBGBGSD

Председател:
гл.ас. д-р инж. М.Тодорова

 10 юни 2014 г. - Изпращане на програмата за
конференцията;

Членове:
ст.преп. д-р Б. Рогожерова
гл.ас.инж. Г. Петкова

 18 юни 2014 г. - Регистрация на участниците в
конференцията в курорт Боровец;

Секретари:
Г. Терзиева
К. Димитрова

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ АВТОРИТЕ НА
ДОКЛАДИ

 18-19 юни 2014 г. - Пленарна сесия, заседания по
секции и научни дискусии.

включително фигури
и таблици. Пълните
изисквания за оформянето им са дадени на адреса на
електронното списание „Механика, Транспорт,
Комуникации” http://www.mtc-aj.com/. Примерно
оформяне на доклад и описание на изискванията:
Primer2013.doc (десен бутон, Save Target As)

3. Докладите се изпращат в електронен вид на email: f_tm@vtu.bg

4. Всички

доклади, изпратени в срок и
съответстващи на тематика и оформлението, след
рецензиране ще бъдат публикувани в електронното
списание „Механика, Транспорт, Комуникации” и
отпечатани.

5. Максималният брой доклади, с които може да

участва всеки автор самостоятелно или в съавторство
е два.

6. Регламентът за представяне на доклад е до 10
минути. На конференцията ще бъдат осигурени
необходимите технически средства.

7. Работни езици: български, английски, руски.
8. Таксата за правоучастие е в размер на 90 лв

(включващи свитък материали, публикуване и
мероприятия на конференцията).

9. За участие в конференцията за съавтори и

придружители се заплаща по 50 лв (включващи
мероприятия на конференцията).

10. За дистанционно участие таксата е 50 лв
(включващи свитък материали и публикуване).

