
 

Международна селскостопанска изложба АГРА 2018 

БиоАгра - специализирана изложба за биологично 

растениевъдство и животновъдство 

Ден на биологичното земеделие 2018 

 

ПОКАНА  
 

Юбилейна международна научна конференция 

„Биологично земеделие и устойчиво развитие“ 

 

23 февруари 2018 г. (петък) 

Международен панаир – Пловдив, Конгресен център, зала „България“ 

 

Под патронажа на проф. д-р инж. Димитър Димитров – ректор на ВУАРР 

С подкрепата на Международен панаир - Пловдив 

В памет на проф. д-р Георги Сенгалевич 

Председател на организационния и научния комитет: 

проф. д-р Марияна Иванова 

 

Програма 

09:30 – 10:00 Регистрация 

10:00 – 10:30 Откриване и приветствия 

10:30 – 12:30 Работа по дискусионни панели 

12:30 – 13:00 Постерна сесия 

 

Заявки за участие с доклад в конференцията (по приложената бланка със заглавие, 

резюме и ключови думи на доклада) се приемат до 15 февруари 2018 г. 

на e-mail: science@uard.bg 

Докладите трябва да бъдат изпратени в срок до 30 март 2018 г. за публикуване в 

специалното издание на Списание за наука „Ново знание“: http://science.uard.bg  

mailto:science@uard.bg
http://science.uard.bg/


 

Юбилейна международна научна конференция 

„Биологично земеделие и устойчиво развитие“ 

Международен панаир – Пловдив, 23 февруари 2018 г. 

 

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ 
 

 

 Доклад на конференцията  Постерно представяне  Дистанционно участие 

 

Заглавие: 

Автор/и: 

Резюме: 

Ключови думи: 

 

 

 

Изисквания: 

Формат на страницата: А4; Полета на страницата: 2,5 см от всички страни 

Шрифт: Times New Roman, 12 pt 

Разработките, предадени на български език, следва задължително да съдържат: 

- на български език: заглавие, автор/и, резюме (до 500 думи)
1
 и ключови думи, 

въведение, материал и методи, резултати и дискусия, заключение, литература
2
; 

- на английски език: заглавие, автор/и, резюме (до 500 думи) и ключови думи. 

 

Представянето на доклад в рамките на програмата на конференцията е с 

продължителност до 10 минути. 

Постерното представяне е с постер в електронен формат (ppt) и/или на 

хартиен вариант. 

 

Докладите ще бъдат публикувани в специално издание на 

Списание за наука „Ново знание“: http://science.uard.bg 

                                                           
1
 Съдържа в сбит вид специфичните особености на изследването - предмет, използваната методика, 

главните резултати и изводи. 
2
 Описанието на използваните литературни източници се препоръчва да е в APA Style. 

Цитирането в текста е с фамилия на автора и година, поставени в кръгли скоби. 

http://science.uard.bg/

