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Шеста международна конференция с Младежка научна сесия 
„ЕКОЛОГИЧНО ИНЖЕНЕРСТВО И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА” 

(ЕИООС'2019) 
 

5-7 юни 2019 г., Бургас 
 

Международен програмен комитет (МПК): 
Председател: проф. Александър Александров, действителен член на БАН 
Зам.-председател: проф. Христо Найденски, дописен член на БАН 

Членове: проф. Александър Таширев (Украйна),  
проф. Валентин Ненов, проф. Владимир 
Елисашвили (Грузия), проф. Вячеслав Илин (Русия), 
доц. Денчо Денчев, проф. Димитър Караманев 
(Канада), проф. Жером Арман (Франция),  

доц. Иван Симеонов, проф. Клеменс Постен 
(Германия), проф. Лийв Херман (Белгия), 
проф. Пламен Ангелов, проф. Румен Недков, 
проф. Светла Маринова, проф. Яна Топалова  

Национален организационен комитет (НОК): 
Председател. проф. Христо Найденски, дописен член на БАН  
Зам.-председатели: доц. Иван Симеонов, проф. Валентин Ненов, проф. Пламен Ангелов  
Секретари: д-р Венелин Хубенов, д-р Яна Гочева 

Членове: доц. Адриана Гущерова, д-р Гергана 
Пеева, доц. Ива Иванова, доц. Ирина Шнайдер, 
доц. Людмила Кабаиванова, доц. Лъчезар Филчев, 

доц. Симеон Богданов, проф. Стефан Денев, 
доц. Хюсеин Йеменджиев, проф. Яна Топалова 

 
Тематични направления:  

 

• човек и биосфера;  
• биоразнообразие и екосистеми;  
• екологични биотехнологии;  
• космически технологии и мониторинг на  

околна среда; 
• екологичен мониторинг; 

• екологизация на селското и  
горското стопанство;  

• ВЕИ и биогорива; 
• моделиране на екосистеми;  
• биоавтоматика и биоинформатика. 

Работни езици: български и английски. 



На конференцията ще бъдат изнесени научни и научно-приложни доклади, постери и 
фирмени презентации. Избрани доклади ще бъдат публикувани в списание „Екологично 
инженерство и опазване на околната среда” (ISSN 1311–8668; eISSN 2367–8429), което се 
реферира и индексира в известни международни бази данни, като DOAJ, EBSCO, Index 
Copernicus, TIB (Leibniz Information Centre for Science and Technology acting in the capacity of 
the German National Library of Science and Technology, Academic Resource Index (ResearchBib), 
ZDB (ZeitsriftenDatenBank), WorldWideScience, CiteFactor, Directory of Research Journals 
Indexing (DRJI) и др., и притежава DOI от CrosRef. 

Срокове: 
Заявка за участие и резюмета на докладите (от ½ до 1 стр.)  31.03.2019 
Второ съобщение        30.04.2019 
Представяне на доклад/постер (по електронен път)    15.05.2019 
Програма на конференцията       20.05.2019 
Регистрация (от 8 до10 ч.)       05.06.2019 

Пълен текст на докладите се представя на електронен носител, оформен съгласно 
изискванията на списанието (Http://ecoleng.org/EEEP_Ukazania.pdf). 

Важна забележка: докладите непредставени навреме няма да бъдат приети за представяне 

Заявката (по приложената бланка) трябва да бъде изпратена на адрес: 
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/ 

Такса за правоучастие: 
А. До 10.05.2019 г.: 
80 лв. – за участник с доклад или постер 
60 лв. – за млад учен/пенсионер (като първи автор) 

Б. След 11.05.2019 г.: 
100 лв. – за участник с доклад или постер 
80 лв. – за млад учен/пенсионер (като първи автор) 

Таксата за правоучастие на млади учени и пенсионери може да се редуцира след писмена 
заявка до НОК. 

Всеки участник, заплатил таксата, има право да представи 1 доклад или постер 
(самостоятелен или в съавторство) и да получи материалите от конференцията. 

Таксата за правоучастие следва да бъде преведена по банкова сметка: 
Първа инвестиционна банка 
IBAN BG32FINV91501203849478 
София 1000, пл. “Народно събрание” 12 
BIC FINVBGSF 

http://ecoleng.org/EEEP_Ukazania.pdf)
mailto:ecoleng@abv.bg;
http://www.ecoleng.org/

