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Под патронажа на: 

Министъра на земеделието и храните 

 

организират 

 

По случай 110 години ИЗС «Образцов чифлик» - Русе 

и 

150 години опитно дело в България 

 

ЮБИЛЕЙНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ 

на тема 

«Научните изследвания в земеделието – 

вековна традиция и нови знания» 

която ще се проведе на 11 – 12 юни 2015 г.,  в  гр. Русе 

 

 

 



ПЪРВО СЪОБЩЕНИЕ 

 

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ: 

Доц. д-р Г. Дякова  

Чл. кор. Христо Белоев  

Проф.д-р Хр. Бозуков 

Доц. д-р Д. Петкова 

Доц. д-р В. Дочев 

Проф. П. Кангалов  

Проф. Вл. Хвърчилков  

Ас. Д. Маринова 

Ас. Е. Жекова 

Ас. И. Иванова 

Ас. Л. Иванов 

Ас. Св. Стоянова 

Ас. Р. Минчева 

Ас. Г. Гинчев 

Ас. Г. Иванова 

 

Организационен секретариат: 
Инж.А. Димитрова 

Ст. Игнатова 

 

 

ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА: 

 

1. Селекция, семезнание, сортоподдържане на полски култури и трайни 

насаждения 

2. Агротехника  

 Технологии на отглеждане на полски култури и трайни култури 

 Растителна защита, екология 

 Качество и преработка на растителната продукция 

 
Официални езици на конференцията:  български, английски и руски 

 



 
 
 
Важни дати: 
 

1. До 01.03.2015 г. - изпращане на регистрационната форма за участие      
на E-mail: izs.rousse@gmail.com 

2. До 15.03.2015 г. –  изпращане на 2-ро съобщение с подробности до 
авторите на одобрените за участие  материали и с възможните 
варианти за настаняване в хотели 

3.  До 15.04.2015 г. – изпращане на пълния текст на одобрените за 
участие материали, съгласно изискванията 

4. 11-12 юни 2015 г. – провеждане на юбилейната научна конференция с   
международно участие 

 
 

  Такса за правоучастие: 
 Български участници – 80 лв 

 Български докторанти – 40 лв* 

 Чуждестранни участници – 80 евро 

 Придружаващи лица – 40 лв 
 

*  -  докторантите представят документ, удостоверяващ статуса им. 
 

Таксите за правоучастие могат да се заплатят по банков 
път** или в деня на конференцията при регистрцията. 
 
Банкова сметка: 
         IBAN: BG47UNCR75273145673701  
UniCredit Bulbank 
**  представя се копие от  валиден документ, удостоверяващ това 
 

Регистрационната такса включва: 
 Пълен достъп до всички научни сесии на конференцията 
 Пакет с материали на първите автори 
 Кафе паузи 
 Официална вечеря на 11.06.2015 г.  
 Изпращане на  приетите и отпечатване на материали в 

сп.”Известия на съюза на учените” – Русе   
 
 



 

Допълнително заплащане от 10 лв. за екскурзия с платени 
входове на 12.06.2015г.  
 

 

ВАЖНО! Допуска се участие с максимум ДВА доклада / постера, като 

първи автор 

 

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ 
 
Име, презиме, фамилия 
………………………………………………………………………………………………….…….….......................................... 
Научна степен и научно звание 
………………………………………………………………….………………….….……....................................................... 
Месторабота и длъжност ……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………….……..……………….……................................................. 
Служебен адрес………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………..……………………………………...................................... 
Тел.………………………………………………Факс………………………….…………Email………..…………………….………… 
 
Ще участвам в конференцията: 

с доклад   

с постер   

като придружаващо лице  

 
Заглавие на доклада (постера)………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………
……………….………………………….………….……………………………………………………………………………………………… 
…..……………………………………………………………………………………………………………….……………….………………… 
Автор(и)......................................................................................…..………………………….………………… 
…..……………………………………………………………………………………………………………….……………….…………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Желая самостоятелна /двойна стая за нощуване  на: 

11.06.      

12.06.   
 
 

Ще участвам в екскурзията на 12. 06.2015 г.   
 
 
 
Дата: …………......................       Подпис: …………………..……… 



 
 
 
За  допълнителна информация и контакти: 
Тел. 082/820801; 082/820804 

E-mail: izs.rousse@gmail.com 
 

 


