
ОРГАНИЗИРА 

НАЦИОНАЛНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ 

 

„75 ГОДИНИ СЪЮЗ НА УЧЕНИТЕ В БЪЛГАРИЯ – 

В ПОЛЗА НА НАУКАТА И ОБРАЗОВАНИЕТО“ 
           

26 – 28 септември 2019 г. 

МДУ „Фредерик Жолио-Кюри“ 

к. к. „Св. св. Константин и Елена“  
 

Организационен комитет:  

Почетен председател: акад. Дамян Дамянов 

Председател: проф. Диана Петкова 

Членове: проф. Атанас Кирилов, доц. Димитър Ташков, доц. Дора Янчева, 

проф. Иван Кралов, проф. Пламена Йовчевска, проф. Стефка Чанкова 

 

Научен комитет:  

акад. Ангел Попов, проф. Атанас Кирилов, проф. Диана Петкова, проф. Иван Кралов, 

чл.-кор. Николай Витанов, проф. Пламена Йовчевска,  

 

Технически секретари:  

Иванка Начева, ас. Михаела Михайлова, Пенка Лазарова, Румяна Георгиева,  

 

                                                    Научни направления: 

 Природни науки 

 Медицински науки 

 Обществени науки 

 Хуманитарни науки 

 Технически науки 

 Аграрни науки 

 

        Работен език: български 

 

                                                         

 

СЪЮЗЪТ НА УЧЕНИТЕ В БЪЛГАРИЯ 

 



 

Изисквания към представените материали: 
 

Резюметата на представените доклади и постери се подават до 15 септември 

по електронната поща на адрес: office@usb-bg.org, в размер до половин 

стандартна страница, шрифт – Times New Roman, размер 12 pt, междуредово 

разстояние – Single. Резюметата трябва да съдържат: заглавие – Font Size 12, 

главни букви, центрирано, Bold, имена на авторите, име на базовата 

организация. Един автор може да участва с не повече от два доклада или 

постера. 

Материалите от конференцията ще бъдат издадени в пълен текст до 5 

страници на диск или хартиен носител с ISSN след провеждане на 

конференцията.  

Отличени доклади ще бъдат публикувани в списание „Наука“ – печатен 

орган на СУБ, като авторите им ще получат и специални награди. 

Пълният текст на докладите трябва да се представи до 25.09.2019 г. на същия 

адрес. 

Материалите се изпращат на адрес: office@usb-bg.org 

 

Условия за настаняване в МДУ „Фредерик Жолио-Кюри“: 

Самостоятелна нощувка в двойна стая със закуска, обяд, вечеря: 45.00 лв. на ден. 

Таксите се внасят до 25 септември на следната банкова сметка: 

„НАУКА-ИНВЕСТ“ ЕООД 

„ТЪРГОВСКА БАНКА Д“ АД 

IBAN: BG86DEMI92401000149617 
BIC: DEMIBGSF 

СУБ – Конференция, Вашето име 

В деня на регистрация е необходимо да представите банковото бордеро 

(сканирано копие) за превода на таксата. 
 

Такса правоучастие: 45.00 лв. 

Таксите правоучастие се внасят до 16 септември на същата банкова сметка: 

СУБ – Конференция, Вашето име 

В деня на регистрация е необходимо да представите банковото бордеро 

(сканирано копие) за превода на таксата правоучастие. 

Без такса правоучастие за членове на СУБ. 

 

За контакти: 02 444 36 44; 02 444 37 44 

GSM: 0887 511 538 

GSM: 0878 988 966  

 

mailto:office@usb-bg.org
mailto:office@usb-bg.org

