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РРЕЕДДААККЦЦИИООННЕЕНН  ККООММЕЕННТТААРР  
 
 

Уважаеми Читателю, 
 

Пред теб, макар и с известно закъснение, е първият брой на нашето списание за 2013 г.  

В него са публикувани статии в три от основните рубрики на списанието, а също и 

информация по случай 50-годишният юбилей на Института по електроника при БАН и 

информация за българска научна апаратура на борда на Международната космическа станция. 

Най-важната дейност за нас продължава да бъде подготовката на Третата национална 

конференция с международно участие „Екологично инженерство и опазване на околната 

среда” (ЕИООС'2013). Получени са над 45 резюмета на доклади и 10 резюмета на постери, 

като 7 от заявките са на чуждестранни участници. За сега материалите са разпределени в  

4 тематични направления. Получените материали са напълно достатъчни за провеждането на 

нашата конференция. Въпреки това, ако все пак се получат нови качествени материали, те ще 

бъдат приети, но вече само като постери. За докладване ще бъдат приети само материали, 

за които е заплатена такса за правоучастие и затова окончателната програма ще бъде 

обявена в началото на месец юни. 

Ще напомним, че Третата национална конференция с международно участие 

„Екологично инженерство и опазване на околната среда” ще се проведе в София на 13-14 

юни 2013 г. Нейни организатори са Националното дружество „Екологично инженерство и 

опазване на околната среда”, Представителството на Россътрудничество в България, няколко 

институти на БАН и няколко български университети. Основните тематични направления на 

конференцията са: „Човек и биосфера, „Екологична биотехнология”, „Космически технологии 

и екологичен мониторинг” и „ВЕИ и биогорива”. 

Работните езици са български, руски и английски. На конференцията ще бъдат изнесени 

доклади (вкл. пленарни), научни и научно-приложни съобщения, представени постери и 

проведена дискусия. След рецензиране, избрани материали ще бъдат публикувани в 

списание „Екологично инженерство и опазване на околната реда”. 

Някои важни срокове: 

Второ съобщение и предварителна програма на конференцията – 15.05.2013 г. 

Окончателна програма на конференцията – 5.06.2013 г. 
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Такса за правоучастие: 

А. Ранен срок (1.05.2013 г.): 

70 лв. – за участник с доклад или постер; 

50 лв. – за редовни докторанти като първи автор. 

Б. Късен срок: (след 1.05.2013 г.): 

90 лв. – за участник с доклад или постер; 

70 лв. – за редовни докторанти като първи автор. 

Всеки участник, заплатил таксата, има право да представи до 2 доклада или постера 

(самостоятелно или в съавторство) и да получи материалите от конференцията (програма, 

сборник с резюмета), талони за кафе и чай, абонамент за списание ЕИООС за 2013 г. 

Таксата за правоучастие следва да бъде преведена по банкова сметка: 

Първа инвестиционна банка 

IBAN BG32FINV91501203849478 

София 1000, пл. “Народно събрание” 12 

BIC FINVBGSF 

Очакваме участието Ви в конференцията! 

За повече информация и контакти: 

Национално дружество „Екологично инженерство и опазване на околната среда” 

София 1113, ул. Акад. Г.Бончев, бл. 26, тел. (02) 979 3614 (GSM 0889 711 888) 

E-mail: ecoleng@abv.bg; Http://www.ecoleng.org/ 

 

 

28.04.2013 г.         доц. д-р Иван Симеонов 

София 

mailto:ecoleng@abv.bg;
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