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МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ И СЕМИНАР “БАЛКАНИРЕКО ‘20” 

София, 25 – 26 юни 2020 г. 

 
  Драги колеги, специалисти, радетели за Балканско сътрудничество и природозащитници, 

 

  Организационният  комитет на  “БАЛКАНИРЕКО ‘20” като има  предвид: 

  - че Балканските страни трябва да намерят нов път за съвместна реконструкция и устойчиво 

развитие; 

  - че учените и специалистите от Балканските страни трябва да имат следните цели: 

  1. Развиване и разпространяване на националните и международни хуманистични ценности; 

   2. Синергично и колегиално обединяване на усилията на учени и специалисти, дейци на културата и 

образованието, за да бъде постигнат нов, научен и културен напредък чрез авангардни идеи и иновационни технологични  

методи, за оптимално и съвместно устойчиво развитие на Балканските държави, във взаимодействие със страните от 

ЕС и с всички други страни. 

  3. Да бъдат поставени основите на подходящите за Третото Хилядолетие (3-ия Милениум) Нови Знания 

и Образование и Нова Култура и да бъде осигурено по този начин бъдещото благоденствие на Балканските народи и 

човечеството. 

  4. Да бъдат намерени научно обосновани, хуманни и практически решения за предотвратяване на 

Тройната Глобална Катастрофа (демографския взрив, опустиняването на планетата и изчерпването на природните 

ресурси).  

  - Че за постигане на тези цели са необходими: 

  1. Провеждане съвместни основни (познавателни, фундаментални) и приложни изследвания в избрани, 

съвременни академични направления с участието на учени и специалисти от Балканските, европейските и други страни, 

в рамките на краткосрочни и дългосрочни проекти. 

   2. Международен обмен на идеи и знания чрез ежегодни конференции, срещи и семинари, 

каним Ви сърдечно да участвате в Конференцията и семинара и да дадете своя принос с доклади и участие в 

разискванията за техния успех. 

  Очаквайки да Ви видим в столицата на слънчева България - София оставаме,  с уважение, 

 

Декември  2019 г.                                                                                Организационен Комитет на БАЛКАНИРЕКО 20. 

 

 

ТЕМАТИЧНИ РАЗДЕЛИ НА НАУЧНАТА ПРОГРАМА НА КОНФЕРЕНЦИЯТА 

 

1. Устойчиво развитие на обществото 

2. Природни науки. Иновационни технологии и научни постижения 

3. Енергетика. Иновационни технологии и научни постижения 

4. Биологично земеделие и животновъдство. Иновационни технологии и научни постижения 

5. Модернизация на образованието. Иновационни технологии и научни постижения 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА 

 

Конференцията ще бъде проведена в серия от пленарни и тематични сесии. Участниците, желаещи да включат 

в научната програма свои, непубликувани доклади, се умоляват да изпратят резюме на всеки доклад вкл. по и-

мейла, не по-голямо от две страници формат А4, напечатано с интервал 1.5 на английски и български език не 

по-късно от 31 март 2020 г. на адреса на Организационния комитет. Всеки  автор има право да участва с 1 или 

в не повече от 2 доклада; Броят на съавторите във всеки доклад не може да бъде по-голям от трима. 

Организационният комитет има право да избере на базата на резюметата някои от докладите да бъдат изнесени 

като семинарни с продължителност 30 минути. Авторите на изпратените резюмета ще бъдат уведомени до 15 

май 2020 г. за включването на заявените доклади в програмата на Конференцията. На докладчиците ще бъде 

осигурена  мултимедия. Всички резюмета на приети доклади ще бъдат публикувани, без корекции, в Сборника 

на резюметата на БАЛКАНИРЕКО ‘20, който ще бъде предоставен, в дните на Конференцията, на всеки 

участник при регистрацията. Пълните текстове (не повече от 7 стандартни машинописни страници: 30 реда х 

60 удара или 11000 печатни знака вкл. таблици, фигури и литература) на докладите приети и изнесени на 

Конференцията ще бъдат публикувани в списание „Екология и Индустрия“, включено в Националния 

референтен списък на НАЦИД. Продължителността на докладите на Конференцията е до 20 минути. При 

голям брой на представените доклади, Организационният комитет може да предвиди участие с постери.  

 



ПРОГРАМА НА КОНФЕРЕНЦИЯТА  

 
ЧЕТВЪРТЪК, 25 ЮНИ 2020 г. 

 

9:30 - Регистрация на участниците 

10:00 - Откриване на Конференцията, приветствия 

10:30 - 12:30 - Доклади 

12:30 - 13:30 - Обедна почивка 

13:30 - 16:00 - Доклади 

16:00 - 16:30 - Почивка 

16:30 - 18:30 - Доклади 

18:30 - 19:00 - Дискусия 

 

ПЕТЪК, 26 ЮНИ 2020 г. 

 

10:30 - 12:30 - Доклади 

12:30 - 13:30 - Обедна почивка 

13:30 - 15:30 - Доклади и дискусия 

15:30 - 16:00 - Почивка 

16:00 - 17:00 – Инвеститурна церемония за удостояване с академични звания новите номинирани от 

             Балканската  Академия на науките и културата учени и личности 

17:30 – Закриване на БАЛКАНИРЕКО ‘20 

18:30 -  Коктейл за участниците  в БАЛКАНИРЕКО ‘20 

  

ОФИЦИАЛНИ ЕЗИЦИ 

Официалните езици на БАЛКАНИРЕКО ‘20 са български и английски 

 

МЯСТО И ВРЕМЕ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА И СЕМИНАРА 

БАЛКАНИРЕКО ‘20 ще бъде проведена на 25 и 26 юни 2020 г. в залите на Федерацията на научно-техническите съюзи,, 

София,  ул. “Г. С. Раковски ” 108, ет. 2. 

 

РЕГИСТРАЦИЯ  

За предварителна резервация на хотел се използва тук приложеният формуляр. Всички участници в БАЛКАНИРЕКО ’20 

се освобождават от такса за участие 

 

ХОТЕЛИ 

В София се разполага с голям избор на хотели от всички категории включително такива, в които цената на нощувките 

съответства на командировъчните пари. Формуляр за настаняване в хотел е поместен в циркуляра. 

 

АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ: 

 

Организационен комитет на БАЛКАНИРЕКО ‘20  

 

тел. 02/837-23-50, 02/988-41-43  е-mail:  abecop@abv.bg 

Информация за БАЛКАНИРЕКО ‘20 може да бъде получена и от страницата на Балканската Академия на науките и 

културата в Интернет:  www.ban-m.bg. 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ: 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

акад. проф. дн инж. Христо Христов - председател  на Балканската Академия на науките и културата 

 

 

НАУЧЕН И ОРГАНИЗАЦИОНЕН СЕКРЕТАР:  

чл. кор. Марин М. Механджиев - научен секретар на Балканската  Академия на науките и културата 

 

 

ЧЛЕНОВЕ:  

акад.. проф. дмн, д-р Михаил Киров,, акад. дтн инж. Злати Златев, хим. Красимира Механджиева,  

проф. дтн инж. Боян Боянов, инж. Гено Цонков. 



 

МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ И СЕМИНАР “БАЛКАНИРЕКО ‘20”, София 25 и 26 юни 2020 г. 

ФОРМУЛЯР ЗА НАСТАНЯВАНЕ В ХОТЕЛ И РЕГИСТРАЦИЯ 

 

Молим попълнете и върнете формуляра преди 31 март 2020 година  заедно с абстракта на Вашия доклад на адреса на 

Организационния комитет на БАЛКАНИРЕКО ‘20 

Презиме ................................................................................. Собствено име ................ .................. (г-н, г-жа, г-ца) 

Научни и професионални титли ................................................................................................ ................................... 

Институт, фирма ..........................................................................................................................................................  

Брой на нощувките.................Категория на хотела (...звезди). Дата на пристигане в хотела ..............Дата на отпътуване ....... 

Адрес за кореспонденция: ул. №  ЖК. бл...............................................  Пощенски код и град.......................... ..... 

Служ. телефон.......................................          Дом. телефон .....................               Е-mail........................... 

ЗАГЛАВИЕ НА ДОКЛАДА (на български и английски езици): 

АВТОР(И): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
  

 

 

 


