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Уважаеми колеги, 
 
 

Имаме честта и удоволствието да Ви поканим  

да участвате в третата 
 
 
 
 
 
 

 Трета годишна национална конференция 

по биоетика и биоправо 
 

 

„Човекът в 
биоетичните и 

биоправните регулации“ 
 

 
 
 
 

11 – 12 декември 2015г. 

гр.София 

Национална конференция по биоетика и биоправо 

на тема „ Човекът в биоетичните и биоправните 

регулации“ 

 

Редакторски съвет в състав: 
 

Проф. д. ф. н. Стилиян Йотов  

Гл.ас. д-р Георги Георгиев, дм 

Доц. д-р Ива Пушкарова 

Доц. д-р Валентина Кънева 

Д-р Стоян Ставру 

Петя Попова 
 

Организационен комитет: 

д-р Стоян Ставру – Ръководител на проекта 

Доли Траницова – Организационен координатор 
 
 

За контакти с организационния и редакторски 

комитет: bioconferencebg@gmail.com
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ФОНДАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПРАВОСЪДИЕТО 

www.justicedevelopment.org 

ПРОФЕСИОНАЛЕН  ПРАВЕН САЙТ 

www.ChallengingTheLaw.com 
 

 

I. Указание за участие: 
 

4.4 - Академична длъжност, научна степен, име и фамилия на 
автора – Font size 12; 

1. )  Форма за участие 4.5 - Катедра/Висше училище/, организация и адрес на 
 Всеки участва лично с 1 доклад/научно съобщение, което електронна поща на автора -   Font Size: 12 pt; Font style: Italic; 
 представя лично. Alignment: Right; 

4.6 - Резюме на български език; 
2. )  Заявка за участие 4.7 - Ключови думи на български език; 

Заявката за участие в конференцията попълнена по 

приложения образец се изпраща на електронен адрес: 

bioconferencebg@gmail.com 
 

3.)  Резюме и списък на ключови думи 

Участниците изготвят резюме на доклада/научното 

съобщение на български и английски език в обем до 150 

думи, както и списък на не повече от 10 ключови думи на 

български и английски език. Изисквания към резюмето: 

Times New Roman, Font Size 12, Font style Italic; 

Резюмето и ключовите думи, заедно със заявката за 

участие се изпращат на електронна поща 

bioconferencebg@gmail.com 
 
 

 

4.)  Изисквания и последователност при оформяне на доклада 
 

 

4.1 – Максимален общ обем - 20 страници; 

4.2 – Формат на страницата  –  А4, orientation: portrait; 

4.3 – Заглавие -  Font size 16, Font style: Bold; Alignment: 
Centered; Effects: All  caps; 

4.8 - Резюме на английски език; 
4.9 - Ключови думи на английски език; 
4.10  -  Изисквания към основния текст - Times New Roman; Font 
Size: 12 pt; Font style: Regular; Line Spacing: 1.5; Alignment: 
Justified; 
4.11  -  Цитиране – под линия, по стандарт 1 до „n”; Font Size: 10 pt; 
Font style: Footnote Text;  Alignment: Justified; 
4.12  -  Използвана литература – библиография се разполага след 
основния текст и трябва да бъде номерирана с арабски цифри. 

 
 
 

II.    Важни срокове: 
 

 
 

30 септември 2015г. – за изпращане на заявленията за участие; 
30 ноември  2015г. – за изпращане на окончателния доклад. 

 

 

III.    Допълнителна информация: 
 

Д-р Стоян Ставру 

Тел. 0888 280 888 

E-mail: bioconferencebg@gmail.com и 

stoyan.stavru@gmail.com
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