
УКАЗАНИЯ ЗА АВТОРИТЕ 

 

ХИБРИДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ КЪМ 9-ТО ИЗДАНИЕ НА  

ФЕСТИВАЛ „МОРЕ И ЗДРАВЕ“ 

19.05.2023 – 20.05.2023 

  
Участниците в научната конференция към 9-то издание на фестивал „Море и 

здраве“, следва да изпратят своите резюмета, в срок до 21.04.2023 г. по електронен път, 

приложени като прикачен файл, следвайки линка: 

https://conferences.mu-varna.bg/a/useradmin/userregister/?lang=bg 

Лице за контакт кап. Тодор Йотов., катедра „Медицина на бедствените ситуации 

и морска медицина“ (todor_yotov@hotmail.com). 

Изисквания (съгласно приложения по-долу пример): Резюме, текст на български 

и английски език (включително заглавието и авторите) 250 думи, шрифт Times New 

Roman, размер на буквите 12, с единично междуредие.  

Резюмето да съдържа:  

         Темата на доклада (с главни букви) на български език. 
         Автор/и, вкл. научен ръководител за студенти (име и фамилия, без титли и 

съкращения) – на български език. 
         Месторабота (учебно заведение) – на български език. 
         Празен ред. 
         Тема на доклада (с главни букви) – на английски език. 
         Автор/и, вкл. научен ръководител за студенти (име и фамилия, без титли и 

съкращения) – на английски език. 
         Месторабота (учебно заведение) – на английски език. 
         Празен ред. 
         Текст – Резюме (на български език): 250 думи. 
         Празен ред. 
         Ключови думи (на български език)- до 5 думи. 
         Празен ред. 
         Текст – Резюме (английски език): 250 думи. 
         Празен ред. 
         Ключови думи (на английски език) – до 5 думи. 

Aдрес за кореспонденция (електронна поща). 

  

 Пример: 

https://conferences.mu-varna.bg/a/useradmin/userregister/?lang=bg
mailto:todor_yotov@hotmail.com


ТЕМА НА ДОКЛАДА (С ГЛАВНИ БУКВИ) НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК 

Автор/и, вкл. научен ръководител за студенти (име и фамилия, без титли и съкращения) 

на български език 

Месторабота (учебно заведение) – на български език 

  

ТЕМА НА ДОКЛАДА (С ГЛАВНИ БУКВИ) – НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 

Автор/и, вкл. научен ръководител за студенти (име и фамилия, без титли и съкращения) 

на английски език 

Месторабота (учебно заведение) – на английски език 

  

Резюме (на български език): 250 думи 

  

Ключови думи (на български език) – до 5 думи 

  

Резюме/Abstract (на английски език): 250 думи 

  

Ключови думи/ Key words (на английски език) – до 5 думи 
 

  


