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НАУЧНИ ПАНЕЛИ

1. Националната сигурност в рисковото об-
щество

1. Политики за сигурност – интелигентни решения.
2. Актуални проблеми и решения за стратегическото 

управление на националната сигурност.
3. Предизвикателства пред мениджмънта на сигур-

ността.
4. Психологически аспекти на сигурността и отбра-

ната.
5. Ефектът от COVID-19 върху елементите от систе-

мата за защита на националната сигурност.

2. Военният инструмент на сигурността
1. Модерна и ефективна отбрана.
2. Актуални проблеми и решения на оперативното 

използване на въоръжените сили.
3. Оперативни способности на въоръжените сили.
4. Образованието и науката за сигурността и военно-

то дело – предизвикателства, подходи и решения.
5. COVID-19 и отражението върху НАТО, европейска-

та отбрана и модернизацията на Българската армия.

3. Научни подходи към бъдещето на нацио-
налната сигурност

1. Направления за развитие на научните изследва-
ния и технологиите в сектора за сигурност.

2. Актуални бизнес решения за изграждането на въ-
оръжените сили.

3. Съвременни аспекти на развитието на въоръжени-
те сили: системи, платформи, социален капитал, бойно 
осигуряване, логистика, информационни и кибер спо-
собности.

4. Ролята на спорта в системата на нацио-
нална сигурност

1. Роля и място на заниманията с  физически упраж-
нения и спорт в професионалната подготовка на личния 
състав от институциите за сигурност и отбрана.
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ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОФОРМЯНЕ НА ДОКЛАДИТЕ

Обемът на всеки доклад - до 10 страници по 
зададените параметри за участие. Докладите 
трябва да бъдат на електронен носител във фор-
мат Word 2007 – 2016  и дублирани на PDF.

На български и английски (за докладите на ан-
глийски език – само на английски) се изписват:

Заглавие (с главни букви) на доклада; имена 
на автора (авторите), научна степен, академич-
на длъжност, e-mail на кореспондиращия автор 
(Center, Bold, Font Size 12 pt). Резюме – кратко и 
ясно, максимална дължина до 250 думи, посоч-
ват се до 10 ключови думи (Italic, Font Size 10 pt). 

Основен текст на доклада – структурира се 
в отделни части с йерархична рубрикация на 
подзаглавията (основните редовни букви Bold 
12 pt, второстепенните редовни букви –  Italic 
10 pt). Оформлението на страниците: Times New 
Roman 12; горе, долу, ляво, дясно – 2,5 см.

Фигурите и таблиците да са разположени цен-
трално близо до първото им споменаване. Мате-
матическите формули да са номерирани в левия 
край на страницата с арабски цифри в малки ско-
би (Word Equation).

Библиографското цитиране на използваните 
източници да е според изискванията на БДС ISO 
690:2011 и Официалния правописен речник на 
българския език (БАН, 2012 г.).

От страницата на конференцията може да се 
изтегли оформен шаблон за доклад. Редколегия-
та си запазва правото да не публикува доклади, 
неотговарящи на изискванията.

За подробни изисквания: https://rndc.bg/conf2020

УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТНИЦИТЕ

1. Информацията за конференцията е на ин-
тернет страницата на Военна академия „Г. С. Ра-
ковски“ (https://rndc.bg/conf2020).

2. Максималният брой доклади, с които може 
да участва автор (самостоятелно или в съавтор-
ство), е два.

3. Крайният срок за изпращане на заявка и ре-
зюме за докладите е 20 септември 2020 г., а за 
окончателния вариант на докладите е  10 октом-
ври 2020 г. на имейл: conf@rndc.bg   

4. Таксата за участие в МНК за външни учас-
тници е 50 лв. с ДДС. Съавторите на докладите 
плащат такса в пълен размер. За военнослуже-
щи и служители на Министерството на отбрана-
та, Българската армия и структурите, подчинени 
на министъра на отбраната, както и за партньори 
на Военна академия, участието в международна-
та конференция е безплатно. 

5. Организаторът запазва правото си да 
променя и допълва регламента за участие в 
конференцията, в зависимост от конкретните 
обстоятелства и действащото законодателство в 
Република България.

6. Таксите се превеждат на банковата сметка 
на Военна академия „Г. С. Раковски” до 20 сеп-
тември 2020 г.:

IBAN: BG40BNBG96613100152401
BIC: BNBGBGSD

БНБ – ЦУ

Военна академия „Г. С. Раковски“


