
 

 

ЗАЯВКА 

ЗА УЧАСТИЕ В СТУДЕНТСКА НАУЧНА ДИСКУСИЯ НА ТЕМА: 

„Трудовото право и правото на труд – проблеми и перспективи пред 

законодателството и съдебната практика“, 

която ще се проведе на 24.03.2023 г., от 10.00 часа,  

в зала 210, корпус I, НБУ 

 

Име и фамилия:  

Name and Family Name in EN:  

Студент в ……. курс, специалност …..  

Университет:  

Телефон и e-mail за кореспонденция:  

Ще участвам с доклад: 󠄀Да    󠄀Не 

Тема на доклада:  

Резюме (до 10 реда) 

 

Ключови думи (до 5 броя) 

 

Summary (up to 10 lines) 

 

ДЕПАРТАМЕНТ „ПРАВО“ 

1618 София, ул. Монтевидео 21,  

офис 410, к. 1, тел.: 02 8110410 



 

Keywords (up to 5) 

 

 
 

Заявки се изпращат в срок до 17 март 2023 г.,  

на следните имейли: mchochova@nbu.bg и istaikov@nbu.bg 

 

Изисквания за оформяне на докладите: 

Обемът на един доклад не трябва да надвишава 20 стандартни машинописни 

страници (1800 знака с интервали, 1500 знака без интервали). Срокът за изпращането на 

докладите е до 07.04.2023 г. на имейли mchochova@nbu.bg или istaikov@nbu.bg 

 Заглавие на български и английски език: Times New Roman, size 14, Bold, 

Centered, Caps Lock 

Име и фамилия на автора на български и английски език: Times New Roman, size 

12, Bold, Align Right 

Студент в…., курс …., електронен адрес за контакт: под линия, Times New 

Roman, size 10, Regular, Justified 

Анотация на български език: до 1 стандартна страница (1800 знака с интервали, 

1500 знака без интервали), Times New Roman, size 12, Italic 

Анотация на английски език: до 1 стандартна страница (1800 знака с интервали, 

1500 знака без интервали), Times New Roman, size 12, Italic 

Ключови думи: на български и на английски език – след анотацията; не повече от 

10 броя, Times New Roman, size 12, Italic 

Текст на статията: Times New Roman, size 12, Regular, Justified, междуредие 1.5 

Номерация на страниците: Times New Roman, size 10, Bottom of page, Plain 

Number 2 

Цитира се с бележки под линия: номерация от 1 продължаваща за целия 

документ, с арабски цифри, Times New Roman, size 10, Regular, Justified, междуредие 

single. 

В края на статията се оформя списък на ЦИТИРАНА ЛИТЕРАТУРА, оформен по 

следния стандарт: Автор, година на издаване, заглавие, място на издаване, издател. 

Шрифт: Times New Roman, size 12, Regular, Justified, междуредие 1, Заглавието – Italic  

 


