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ПОКАНА

Уважаеми госпожи и господа,
През настоящата 2020 година отбелязваме 25
години от създаването на Тракийски университет – Стара
Загора. Тракийският университет е приемник на
дългогодишни традиции и история, които е наследил от
самостоятелно съществувалите преди това Висши и
полувисши учебни заведения в Стара Загора, Ямбол и
Хасково. Нашият университет непрекъснато се развива и
укрепва, утвърждава своите позиции и авторитет като
образователна и научна институция в областта на
медицинските, ветеринарномедицинските, аграрните,
икономическите и техническите науки, екологията,
педагогическите и социалните дейности. Той заема
достойно място сред академичната общност в страната и
в чужбина.
Особено ми е приятно, че нашият Университет
отново става средище на научната мисъл. Учени от
различни държави ще обменят информация за новости и
постижения в различни области на науката.
От името на Организационния комитет имам
удоволствието да Ви поканя официално за участие в
Юбилейната научна конференция, която ще се проведе на
15 Май 2020 год. в курoрта Старозагорски минерални
бани в близост до град Стара Загора.
Надяваме се на Вашето участие и вярваме, че
настоящият научен форум ще създаде условия за
ползотворни
дискусии
по
отделните
научни
направления, възможности за създаване на контакти за
участие в бъдещи научни проекти и среща с нови
приятели.
Доц. Добри Ярков
Ректор на Тракийски университет
Председател на Организационния комитет
ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ
ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА
МЕДИЦИНА И БИОМЕДИЦИНСКИ НАУКИ
АГРАРНИ НАУКИ
БИЗНЕСЪТ И РАЗВИТИЕТО НА РЕГИОНИТЕ
ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ
ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ
ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ И ЗДРАВНИ ГРИЖИ
ВАЖНИ ДАТИ
До 20 Март 2020 год. – изпращане на заявка за
участие и РЕЗЮМЕ
До 31 Март 2020 год. –потвърждение за участие
До 30 Април 2020 год. – заплащане на
регистрационна такса правоучастие
ТАКСА ПРАВОУЧАСТИЕ
РАННА РЕГИСТРАЦИЯ - до 30 април 2020 г.
български участници - 100 BGN
чуждестранни участници - 50 EUR
Редовни докторанти и студенти със самостоятелни
доклади - 20 BGN или 10 EUR
РЕГИСТРАЦИЯ - след 30 април 2020 г.
български участници - 150 BGN
чуждестранни участници - 75 EUR
Редовни докторанти и студенти със самостоятелни
доклади - 40 BGN или 20 EUR
Таксата включва участие в конференцията с 1 доклад,
материали и програма на конференцията, коктейл и
отпечатване на доклада в едно от списанията, издавани
в Тракийски университет.

Подробна информация относно графика на
събитията и условията за регистрация може
да се намери на уеб сайта на конференцията:
www.uni-sz.bg/conference
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Dear Ladies and Gentlemen,
On behalf of the Organizing committee, I have the honour to
officially invite you to participate in the Anniversary Scientific
Conference which will take place on May 15, 2020, in the
mineral spring spa resort Starozagorski bani near Stara
Zagora.
During the current year 2020, we are celebrating the 25th
anniversary from the establishment of Trakia University –
Stara Zagora.
As successor to the long history and traditions inherited from
the pre-existing independent Higher Education Schools in
Stara Zagora, Yambol and Haskovo, Trakia University
continuously develops and consolidates its position and
prestige of the educational and scientific institution in the
field of agricultural, veterinary, medical, economic,
educational and technical sciences, ecology and social
activities. For 25 years the University occupied a prominent
place among the academic community in the country and
abroad.
I am particularly pleased that in this anniversary year Trakia
University – Stara Zagora is once again becoming a center of
scientific thought, where scientists from Bulgaria and other
countries around the world will exchange experiences and
information on the latest achievements in their respective
fields of science.
We believe that this scientific forum will contribute to the
realization of fruitful discussions on different domains and
create opportunities to meet new friends and new contacts
for future joint projects and initiatives.
Associate Prof. Dobri Yarkov, PhD
Rector of Trakia University
Chairman of the Organizing committee
SCIENTIFIC DOMAINS
VETERINARY MEDICINE
MEDICINE AND BIOMEDICAL RESEARCH
AGRICULTURAL SCIENCES
BUSINESS AND DEVELOPMENT OF REGIONS
PEDAGOGY AND PSYCHOLOGY
TECHNICAL SCIENCES
PUBLIC HEALTH AND HEALTH CARE
CONFERENCE DEADLINES
March 20th, 2020 - Submission and sending of the
registration form together with ABSTRACTS
March 31st, 2020 – Confirmation of the participation
April 30th, 2020 – Payment of the registration fee
INDIVIDUAL REGISTRATION FEE
EARLY BIRD – Up to April 30th, 2020
Participants from Bulgaria - 100 BGN
International Participants - 50 EUR
Full-time PhD students and students with independent
reports - 20 BGN or 10 EUR
REGULAR - After April 30th, 2020
Participants from Bulgaria - 150 BGN
International Participants - 75 EUR
Full-time PhD students and students with independent
reports - 40 BGN or 20 EUR
Individual registration fee includes the participation at the
conference with 1 paper, materials and programme of the
conference, cocktail, as well as publication of the paper in
one of the Journals issued by Trakia University.

Detailed information concerning the schedule of
events and the registration conditions can be
found on the conference web site at:
www.uni-sz.bg/conference/en

