
Целта на конференцията 
е да даде възможност за изява на докторанти и студенти с научни интереси в 

областта на екологията и опазването на околната среда.

30 лв – такса за участие за всеки доклад;
20 лв – такса за придружаващ съавтор.

Таксите да бъдат преведени по банкова сметка:
Bank Name: Raiffeisenbank (Bulgaria) EAD,
BIC: RZBBBGSF; IBAN: BG57RZBB91553120050509.

доц. д-р Петинка Галчева (Декан на ФПН);
проф. д-р Николай Начев;

Технически секретари: д-р Теодора Койнова, д-р Севгинар Ибрямова, докторант Димитър Димитров

доц. д-р Ася Драгоева; 
доц. д-р Ваня Колева;

Организационен комитет:

Адрес за контакти: гр. Шумен, 9712, ул. Университетска
115, ШУ „Еп. К. Преславски“, ФПН, Катедра „Биология“,
Студентска конференция „Екология и околна среда“

 Пленарна лекция;
 Заседания по секции;
 Семинар „Изследване на екологичния натиск в

българската акватория на Черно море чрез
интегрирани микробиологични, биохимични и
генетични маркери в черноморската мида Mytilus
galloprovincialis Lam. “

 „Земята е нашият дом“ – Изложба от рисунки на
ученици от СУ „Сава Доброплодни”, гр. Шумен;

 „Земята е нашият дом“ – Изложба от предмети,
изработени от природни и рециклируеми
материали;

 Постерна сесия с чаша вино.

01.04.2020 г. – Краен срок за заявяване на участие.
10.04.2020 г. – Краен срок за подаване на доклади.

Заявяването на участие е чрез изпращане на
резюме на английски език, копие на документ за
платена такса и форма на участие (постер или
презентация) до д-р Теодора Койнова на email:
ecology@shu.bg.

Програмата включва: Важни дати

Такси за право на участие

доц. д-р Жени Димитрова;
доц. д-р Дарина Бъчварова.

Таксите осигуряват право на участие във всички
мероприятия предвидени в програмата на
конференцията, книжка с резюмета на английски
език, електронен сборник с резюмета и доклади,
сертификат за участие. Работните езици са английски
и български. Електронният сборник е включен в
Национален референтен списък на съвременни
български научни издания с научно рецензиране в
НАЦИД.

проф. д-р Цветеслава Игнатова-Иванова  (Председател)

mailto:ecology@shu.bg

