Таксата за правоучастие покрива
разходите по:
 издаването на сборника с доклади на
конференцията;
 материалите от конференцията;
 кафе - паузите и закуската за
участниците.

Съпътстващи мероприятия:
Представяне на фирми и институции:
 презентация или щанд във фоайето
пред залата на конференцията - 100
лева.

ВАЖНИ СРОКОВЕ
10.10.2020 г. Изпращане на заявките
за участие
20.10.2020 г. Изпращане на докладите
и заплащане на таксите за
правоучастие.

ИЗИСКВАНИЯ
Резюме
Резюмето включва: наименованието на
доклада, имената на авторите, името на
институцията, e-mail адрес и телефон на
първия автор. То трябва да бъде
написано на български и на английски
език в обем до 300 думи.
Резюмето, а в последствие и пълният
текст на доклада, се изпращат по e-mail
на един от организационните секретари.
Презентация
Продължителността на презентацията е
15 минути, включително и дискусията по
нея.
Организаторите
предоставят
необходимата презентационна техника.

СДРУЖЕНИЕТО С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ
„ТЕРИТОРИАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИ СЪЮЗИ С
ДОМ НА НАУКАТА И ТЕХНИКАТА - ПЛОВДИВ”
ИНСТИТУТ ПО МИКРОБИОЛОГИЯ
„СТЕФАН АНГЕЛОВ” – БАН
НАЦИОНАЛНО ДРУЖЕСТВО
„ЕКОЛОГИЧНО ИНЖЕНЕРСТВО И
ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА“

ОРГАНИЗИРАТ

XIII НАЦИОНАЛНА НАУЧНОТЕХНИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ
С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ

Постер
Размерите на постера са 70/90 см.
Оформяне на докладите
Докладите се пишат по шаблон, който
се предоставя по e-mail на авторите в
едноседмичен срок от получаване на
заявките им. Обемът на всеки доклад не
трябва да превишава 8 страници.
Докладите се изпращат на един от
организационните секретари в срок до
20 октомври 2020 година.
Докладите ще бъдат публикувани в
сборника на Конференцията върху
електронен носител, имащ ISSN 23679530.
Доклади, които не са оформени
съгласно
изискванията
и
не
са
представени в посочения срок няма да
бъдат публикувани в сборника.

ЕКОЛОГИЯ И
ЗДРАВЕ 2020 - есен

ПОКАНА
за участие в конференцията
5 - 6 ноември 2020 година
Дом на науката и техниката
Пловдив

РАБОТНИ ЕЗИЦИ
Работните езици на конференцията са
български и английски.
ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ
1. Земеделие
2. Храни и хранителни технологии
3. Медицина
4. Урбанизация и околна среда
ТАКСА ЗА ПРАВОУЧАСТИЕ
- За един доклад - 80 лв. (за членове на
НТС и докторанти - 60 лв.)
Таксата за правоучастие трябва да бъде
внесена не по-късно от 20 октомври
2020 г. в касата на СНЦ „ТО на НТС с
ДНТ - Пловдив” (гр. Пловдив,
ул. „Гладстон” № 1, Дом на науката и
техниката) или по банков път по сметка:
СНЦ „ТО на НТС с ДНТ - Пловдив”
IBAN BG 52 BPBI 7924 1065222701
BIC код BPBIBGSF – Юробанк И ЕФ Джи
България
Организационни секретари:
маг. инж. Лилия Жекова
e-mail: lilia_jekova@hst.bg;
GSM: 0886 690 049
маг. инж. Атанас Куюмджиев
e-mail: nasko@hst.bg;
GSM: 0886 292 848

З АЯВК А

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ
Съпредседатели:
чл. кор. проф. д-р Христо Найденски, двмн
доц. д-р инж. Светозар Нейков
Зам. председатели:
проф. д-р Христо Бозуков
доц. д-р Пенка Петрова
Членове:
проф. д-р инж. Велизара Пенчева
проф. д.с.н. Красимир Иванов
проф. д-р Заря Ранкова
проф. д-р инж. Йорданка Алексиева
проф. д-р Мирослав Димитриески
проф. д-р Мирослав Михов
проф. д-р инж. Павлина Параскова
проф. д-р инж. Пламен Ангелов
проф. д-р Хриска Ботева
проф. д-р инж. Цветко Прокопов
доц. д-р Атанаска Тенева
доц. д-р Валентина Петкова
доц. д-р Веселина Машева
доц. д-р Десислава Колева – Георгиева
доц. д-р инж. Илиана Милкова
доц. д-р Петър Чавдаров
доц. д-р инж. Петя Иванова
доц. д-р инж. Снежана Иванова
доц. д-р инж. Христо Спасов
ПРОГРАМЕН КОМИТЕТ
Председател:
чл. кор. проф. дтн инж. Христо Белоев
Зам. председател:
проф. д-р инж. Георги Сомов
Членове:
проф. д.б.н. Александър Таширев
проф. д.б.н. Яна Топалова
проф. д-р Валентин Ненов
проф. д-р Гордана Мицеска
проф. д-р Клеменс Постен
проф. д-р Мариана Иванова
проф. Сет Диоп
доц. д.н. инж. Галин Иванов

за участие в научно-техническа
конференция с международно участие
„Екология и здраве” 2020
Име, презиме, фамилия:
...................................................................................
...................................................................................
Научна длъжност и степен:
………………………………………………
Месторабота:
……………………………………………....
Адрес за кореспонденция - телефон, е-mail:
...................................................................................
Тематично направление:
……………………………………………..
Начин на представяне: (презентация или
постер)....................................................................
Заглавие на доклада:
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
Заявката за участие, заедно с
резюмето, оформено съгласно
изискванията, се изпраща по
електронен път на един от
организационните секретари в срок
до 10 октомври 2020 година.

