
 

АКАДАМИЯ НА МВР 

ФАКУЛТЕТ „ПОЛИЦИЯ” 

 

ИНСТИТУТ ЗА ДЪРЖАВАТА И ПРАВОТО – БАН 

 

 

 

П О К А Н А 

 

за участие в научна конференция на тема 

 

„ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ В БЪЛГАРИЯ И ЕВРОПА” 

 

организирана по случай Деня на правата на човека 

 

 

10 декември 2015 г. 

 

Академия на МВР 

София, бул. „Ал. Малинов”№ 1 

Зала „Европа” 

 

 

 

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, 

 

От името на Факултет „Полиция” на АМВР и Института за държавата и правото 

при Българска академия на науките имаме удоволствието да Ви поканим за участие в 

научна конференция на тема: 

 

„ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ В БЪЛГАРИЯ И ЕВРОПА” 

 

 

Доц. д-р Бойка Чернева    Проф. д-р Цветана Каменова 

Ректор       Директор 

Академия на МВР     Институт за държавата и правото 

 

 

Конференцията ще се проведе на 10 декември 2015 г. от 10:00 ч. в зала „Европа” 

 

ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ: 

 

 Международни и вътрешноправни аспекти на престъпленията от омраза 

 Публичноправни механизми за защита от дискриминация 

 Антидискриминационно законодателство в сферата на частноправните 

отношения 
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УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В НАУЧНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ 

 

1. Форма на участие: доклад/научно съобщение на български или английски 

език.  
2. Заявка за участие: попълва се заявка за участие, която следва да се изпрати на 

електронен адрес: amvrconference@abv.bg 

3. Краен срок за изпращане на заявката за участие – 20 октомври 2015 г. 

4. Краен срок за изпращане на окончателния доклад/научно съобщение – 20 

ноември 2015 г.  

В деня на конференцията – 10 декември 2015 г. – всеки участник трябва да 

представи кратко резюме на доклада си в рамките на 7-10 минути. 

 5. Резюме и ключови думи: Участниците изготвят и резюме на български и 

английски език в обем до 150 думи, както и списък с посочване на не повече от 5 ключови 

думи на български и английски език.  

6. Изисквания за оформяне на резюмето: Font: Times New Roman; Font Size: 12 pt; 

Font style: Italic; Line Spacing: Single; Alignment: Justified. 

7. Изисквания за оформяне на доклада/ научното съобщение: 

- Заглавие: Font Size: 14 pt; Font style: Bold; Alignment: Centred;  

- Академична длъжност, научна степен, име и фамилия на автора: Font Size: 12 

pt; Font style: Italic; Alignment: Right; 

- Катедра и висше училище/организация; адрес на електронна поща на автора: 

Font Size: 12 pt; Font style: Italic; Alignment: Right;  

 - Резюме на български език; 

 - Ключови думи на български език; 

 - Резюме на английски език; 

- Ключови думи на английски език. 

- Максимален обем на доклада/научното съобщение – 16 страници, 

включително заглавието, резюмето и библиография на използваните източници;  

- Формат на страницата: А4, Margins: Top – 2 см, Bottom – 2 см, Left – 2.5 см, 

Right – 2.5 см. Номерация на страниците – долу вдясно; 

 - Изисквания към основния текст: Times New Roman; Font Size: 12 pt; Font style: 

Regular; Line Spacing: 1.5; Alignment: Justified; 

- Цитиране под линия: Font Size: 10 pt; Font style: Footnote Text; Alignment: 

Justified; 

- Използвана литература: библиографията се разполага след основния текст и 

трябва да бъде подредена по възходящ азбучен ред и номерирана с арабски цифри; Font 

Size: 12 pt; Font style: Regular; Line Spacing: Single; Alignment: Justified.  

 

Авторите носят отговорност за съдържанието и оформлението на докладите, 

както и относно коректното цитиране на литература. 

 

Научните доклади ще бъдат публикувани в сборник.  

 

 

 

 

 

 

Организатори и лица за контакт: 
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ас. д-р Петя Митрева 

   E-mail: pvmitreva@gmail.com 

   + 359 892 454 489 

    

гл. ас. д-р Цветана Петрова 

E-mail: cvetapetrova@abv.bg 

+ 359 888 424 791 

  

ас. Милорад Йорданов 

E-mail: yordanov_amvr@mail.bg 

+ 359 896 840 396 

 

Официална електронна поща на конференцията: amvrconference@abv.bg 
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