
ИНСТИТУТ ПО РАСТИТЕЛНИ 
ГЕНЕТИЧНИ РЕСУРСИ  

„К. МАЛКОВ“ – САДОВО 
 

 
 
 

ОРГАНИЗИРА 
 

 
ЮБИЛЕЙНА КОНФЕРЕНЦИЯ 

С МЕЖДУНАРОДНО 
УЧАСТИЕ 

 
135 ГОДИНИ ЗЕМЕДЕЛСКА 

НАУКА В САДОВО 
 

П О К А Н А 
 

за участие в конференцията 
29-31 май 2017 година 

Дом на науката и техниката 
Пловдив 

Под патронажа на Министъра на 
земеделието и храните, Министъра 
на Околната среда и водите и под 
почетното председателство на 
Председателя на ССА.  

 
Организационен комитет  
 
Председател: 
проф. д-р Тенчо Чолаков  
 
Зам. Председател: 
доц. д-р Катя Узунджалиева 
 
Членове: 
проф. д-р Христо  Даскалов 
проф. д-р Драгомир Вълчев 
доц. дсн Стефан Гандев 
доц. д-р Нели Вълкова 
доц. д-р Даниела Ганева 
доц. д-р Георги Костов  
Калина Стоянова – МОСВ 
доц. д-р Руска Русева  
доц. д-р Петър Чавдаров 
доц. д-р Станислав Стаматов  
доц. д-р Златина Ур 
гл. ас. д-р Гергана Дешева 
гл. ас. д-р Свилена Тошева  
гл. ас. д-р  Благой Андонов 
гл. ас. д-р Николая Велчева 
ас. Евгени Димитров 
 
Научен комитет  
доц. д-р Виолета Божанова 
проф. д-р Христина Янчева 
проф. д-р Димитър Димитров 
проф. д-р Христо Бозуков 

проф. д-р Тенчо Чолаков 
доц. д-р Руска Русева  
доц. д-р Катя Узунджалиева 
доц. д-р Петър Чавдаров 
доц. д-р Станислав Стаматов  
доц. д-р Златина Ур 
гл. ас. д-р Гергана Дешева 
проф. Лоренцо Маджиони – Италия 
проф. Найджъл Макстед – 
Великобритания 
проф. Фьодор Привалов – Беларус 
доц. д-р  Ялчин Кая – Турция 
 
Секретари 

 ас. Мария Стаматова – Секция 
Растителни генетични ресурси, 
биоразнообразие – genresursi@abv.bg  

 ас. д-р Радослав Чипилски – 
Секция Генетика, селекция, растителни 
биотехнологии – selekcia2017@abv.bg  

 гл. ас. д-р Свилена Тошева 
Секция Екология, РЗ и агротехнологии – 
agroteh2017@abv.bg 

 Стефка Димитрова – НТС 
 

За кореспонденция или допълнителна 
информация използвайте e-mail адреса 
conferencia_ipgr_2017@abv.bg 
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ИЗИСКВАНИЯ 
Резюме 
Резюмето трябва да съдържа: 
наименованието на доклада, имената 
на авторите, името на институцията,   
e-mail адрес и телефон на първия 
автор. То трябва да бъде написано на 
български или английски език в обем 
до 300 думи. 
 
Презентация 
Продължителността на презентацията 
е 15 минути, включително и дискусията 
по нея. Организаторите предоставят 
необходимата презентационна 
техника. 
 
Постер 
Постерът трябва да бъде оформен 
както следва: ширина - 90 cm и 
височина - 70 cm. 
 
Оформяне на доклада 
Докладът трябва да бъдат написан по 
шаблон, който ще бъде предоставен на 
авторите.  
Докладите се изпращат  по електронен 
път на е-mail адреса на съответния 
организационен секретар в срок до 
30.03.2017 година. 
След рецензиране, докладите ще 
бъдат публикувани на електронен 
носител, притежаващ ISBN – E. CD-та с 
пълния текст на докладите ще бъдат 
дадени на авторите в деня на 
конференцията. 
 

Работни езици 
Работните езици на конференцията 
са български, руски и английски. 
 
ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ 
1. Растителни генетични ресурси, 
биоразнообразие.  
2. Генетика, селекция, растителни 
биотехнологии. 
3. Екология, растителна защита, 
агротехнологии. 
 
Такса за участие: 
– Български участници –  до 

30.03.2017г – 100 лв., след 
30.03.2017г – 120 лв. 

– Български докторанти – до 
30.03.2017г – 50 лв., след 
30.03.2017г – 60 лв.; 

– Чуждестранни участници – до 
30.03.2017г – 100 евро., след 
30.03.2017г – 120 евро 

– Чуждестранни докторанти  – до 
30.03.2017г – 50 евро., след 
30.03.2017г – 60 евро.; 

– За придружаващи лица за чужденци 
100 евро  

 
Таксите правоучастие се превеждат по 

банков път: 
 

Институт по Растителни Генетични 
Ресурси - Садово 

IBAN BG68 UNCR 7527 3154 5916 00, 
BIC: UNCRBGSF, 

Уникредит Булбанк,  Пловдив 
 

З А Я В К А 
за участие в Юбилейна конференция с 

международно участие 
135 години Земеделска наука в Садово 

 
Име, презиме, фамилия: 
.......................................................................... 
.......................................................................... 
Научна длъжност и степен: 
.......................................................................... 
.......................................................................... 
Месторабота: 
.......................................................................... 
.......................................................................... 
.......................................................................... 
.......................................................................... 
Адрес за кореспонденция - телефон, е-mail: 
.......................................................................... 
.......................................................................... 
Тематично 
направление:................................................... 
.......................................................................... 
.......................................................................... 
 
Начин на представяне: (презентация или 
постер) ............................................................ 
 
Заглавие на доклада 
.......................................................................... 
.......................................................................... 
.......................................................................... 
.......................................................................... 
.......................................................................... 
.......................................................................... 
Заявката за участие, заедно с резюмето, 
оформено съгласно изискванията, се 
изпраща по електронен път на е-mail 
адреса на съответния организационен 
секретар в срок до  20.02. 2017 година. 


