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НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИ СЪЮЗИ С
ДОМ НА НАУКАТА И ТЕХНИКАТА - ПЛОВДИВ”
ИНСТИТУТЪТ ПО МИКРОБИОЛОГИЯ
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„ЕКОЛОГИЧНО ИНЖЕНЕРСТВО И
ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА“
ОРГАНИЗИРАТ

XIV-та НАЦИОНАЛНА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКА
КОНФЕРЕНЦИЯ С ЧУЖДЕСТРАННО УЧАСТИЕ

ЕКОЛОГИЯ И ЗДРАВЕ
(пролет 2021)

ПОКАНА
за участие в конференцията
13 - 14 май 2021 година
Дом на науката и техниката
Пловдив

(първо съобщение)

1) ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ
1. Земеделие
2. Храни и хранителни технологии
3. Медицина
4. Урбанизация и околна среда
2) ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОКЛАДИТЕ
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 ½ страница.
Резюмето, а в последствие и пълният текст на доклада, се изпращат по e-mail на
един от организационните секретари.
Презентация
Продължителността й, включително и дискусията по нея, е 15 минути,
Забележка:
Конференцията ще се проведе онлайн, чрез платформата ZOOM.
Работните езици на конференцията са български и английски.
Оформяне на докладите
Докладите се пишат по шаблон, който организаторите по E-mail предоставят на 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 30 април
2021 година.
Докладите ще бъдат публикувани в сборника на Конференцията върху електронен
носител, имащ ISSN 2367- 9530.
Доклади, които не са оформени съгласно изискванията и не са представени в
посочения срок няма да бъдат публикувани в сборника.
3) 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 30 април 2021 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
4) ВАЖНИ СРОКОВЕ
25.04.2021 г.
Изпращане на заявките за участие
30.04.2021 г.
Изпращане на докладите и заплащане на таксите за правоучастие
5) ОРГАНИЗАЦИОННИ СЕКРЕТАРИ:
маг. инж. Лилия Жекова
e-mail: lilia_jekova@hst.bg;
GSM: 0886 690 049

маг. Ваня Младенова
e-mail: nts@hst.bg;
GSM: 0886 604 747

