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РРЕЕДДААККЦЦИИООННЕЕНН  ККООММЕЕННТТААРР  
 
 

Уважаеми Читателю, 
 

Пред теб е последният, сдвоен брой на нашето списание за 2013 г. В него са публикувани избрани 

материали на български език от Третата национална конференция с международно участие 

„Екологично инженерство и опазване на околната среда” (ЕИООС'2013), която се проведе в София на 

13-14 юни 2013 г. Нейни организатори бяха Националното дружество „Екологично инженерство и 

опазване на околната среда” (НДЕИООС), Представителството на Россътрудничество в България, 

няколко институти на БАН и няколко български университети.  Освен български учени, доклади 

изнесоха и учени от Русия, Украйна, Грузия и Кипър, като работните езици бяха български, 

английски и руски. 

На конференция бяха изнесени 4 пленарни и 36 регулярни доклади и бяха представени 17 постери 

в 5 научни направления: „Човек и биосфера”, „Екологични биотехнологии”, „Екомониторинг и 

космически екотехнологии”, „ВЕИ и биогорива” и „Агроекологични системи”. Тези направления в 

основни линии бяха запазени и в настоящето специализирано издание на списанието, като статиите 

бяха допуснати за отпечатване след рецензиране и корекции. 

В рубриката „Човек и биосфера” са включени четири статии, три от които се отнасят до 

шумовото замърсяване на околната среда. В рубриката „Екологичен мониторинг” са отпечатани пет 

статии, като са представени наземни и спътникови методи за мониторинг. В рубриката „Космически 

екотехнологии” са включени три статии, в „Екологични биотехнологии” – две, а в рубриките „ВЕИ и 

биогорива” и „Агроекологични системи” – по една статия. 

Две от статиите, засягащи някои „спорни” в момента за нашето общество проблеми – шистовия 

газ и възобновяемите енергийни източници, са отделени в една нова рубрика „Дискусионни 

проблеми”. По едната от тези статии дори сме отпечатали коментара на автора на другата. Бихме 

искали този коментар да е началото на една сериозна дискусия, тъй като поставените проблеми са 

особено актуални за нас. Затова, уважаеми читатели, ви призоваваме да изкажете мнението си – било 

то чрез академични материали включващи литературни източници, било то просто като коментари 

на активни граждани на нашето „бурно” и „търсещо” общество. Няма особени изисквания за 

оформянето на едно такова мнение. Целта е и нашето списание да се включи и ако е възможно – 

да бъде полезно при оформянето на сериозно мнение по повдигнатите проблеми.  

В края на книжката е поздравитекният адрес по повод 80 годишнината на проф. Методи Цветанов – 

дългогодишен член на Редколегията и един от първите членове на НДЕИООС. 
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Докладите, изнесени на конференцията и представени на английски език (както на чужденци, 

така и на български учени) са в процес на рецензиране. Предвижда се първата книжка за 2014 г. да 

включва избрани статии измежду тези доклади. Така ще запазим традицията да издаваме по един 

брой годишно от нашето списание със статии само на английски език.  

Въпреки че все още не всички доклади и постери, представени на нашата последна конференция, 

са налични като статии, определен брой материали с добро качество ще останат за включване в 

следващи броеве на нашето списание. Имаме и няколко постъпили статии, които чакат от доста 

време. Така че имаме достатъчно материали за следващите броеве на списанието. Въпреки това ви 

призоваваме, уважаеми читатели, да се включвате по-активно в нашите дейности. Обсъждаме и 

имаме намерение да разширим обхвата на отпечатваните материали, като включваме информации 

относно екологичните проблеми на общините, предстоящите програми 2014-2020 на Европейския 

съюз, проведени и предстоящи национални и международни научни форуми и др. 

Заслужава да ви информираме и за един международен научен форум - COFRET’14 , който ще се 

проведе през месец април 2014 г. в Париж (Франция). Предишното издание на този форум се проведе 

в Созопол прeз 2012 г. и някои от изнесените на него доклади бяха отпечатани в нашето списание. 

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/ 

 
 
 
14.11.2013 г.         доц. д-р Иван Симеонов 
София 
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