
 

Второ съобщение  

Юбилейна научна конференция  

по случай 90 години от обявяването на  

защитена територия „Парангалица“ 

2-3 юни 2023 г. 

в гр. Благоевград 

Уважаеми колеги, 

Институт за гората при Българската академия на науките и проект LTER-BG: 

Надграждане на разпределена научна инфраструктура “Българска мрежа за дългосрочни 

екосистемни изследвания”, обект от Националната пътна карта за научна инфраструктура, 

(МОН, 2017) Ви канят да вземете участие в Юбилейна научна конференция посветена на 90 

години от обявяването на защитена територия „Парангалица“. Конференцията ще се 

проведе на 2 и 3 юни 2023 г. в хотел Бачиново, гр. Благоевград. Работният език на 

конференцията е български. Участниците ще имат възможност да представят експозе на 

своя доклад или научно съобщение в рамките на 10 минути и/или чрез постер, като научните 

доклади ще бъдат публикувани в сборник с доклади. 

 

1. Срокове: 

1.1.  Заявка за участие в научната конференция следва да бъде изпратена до 15.03.2023 г. 

на следната електронна поща: l.naydenova@gmail.com 

Одобрените участници ще получат потвърждение от страна на организационния екип 

най-късно до 30.03.2023 г. 

1.1. Резюме на доклад, под формата на презентация или постер до 15.04.2023 г. - Приемат 

се ръкописи на български и английски. 

Текстът на резюмето трябва да е с размер до 1500 знака и да се представи на езика, на 

който е ръкописът и на език, различен от този на основния ръкопис. Трябва да включва 

https://docs.google.com/document/d/1qgzEgZYWO0O4hrXV51ZFz6A-2sLb22fv/edit?usp=sharing&ouid=114187812341320181482&rtpof=true&sd=true


ясна формулировка на целите на изследването, кратък преглед на използваните методи, 

най-важните резултати и заключение. Да се избягват цитирания и съкращения. 

1.2. Пълният текст на докладите, трябва да бъде изпратен в електронен вид на 

горепосочената електронна поща най-късно до 15.05.2023 г. Докладите, изпратени от 

участниците, ще бъдат включени в електронно издание на сборник от конференцията след 

рецензиране. 

 

2. Предварителна програма на научното събитие: 

 

02.06.2023 г. (петък): 

13.00-13.30 Регистрация 

13.30-13.45 Откриване 

13.45-15.00 Доклади 

15.00-15.30 Дискусия 

15.30-16.00 Кафе пауза 

16.00-17.00 Доклади 

17.00-17.30 Дискусия 

17.30-18.00 Закриване  

03.06.2023 г. (събота): 

11.00-13.00 Посещение на резерват „Парангалица“  

13.00-13.10 Закриване на конференцията 

 

Предварителната програма подлежи на допълнително прецизиране. При следващо 

съобщение за плануваната конференция ще намерите информация, свързана с изискванията 

относно оформлението на презентациите, постерите и докладите за публикуване в сборника 

с научни доклади от конференцията. Организационният екип си запазва правото да 

ограничи допълнително изложенията при повече заявили участие колеги и с оглед 

осигуряване възможността за провеждане на пълноценна дискусия по представените 

научни проблеми. 

 

3. Участниците и гостите са освободени от такса участие. 

 

4. Нощувка в Благоевград – нашият избор за нощувка е Вила Добро Поле. 

 

При желание да запазите място трябва да кажете, че сте от групата към Институт за 

гората – БАН. 

Чувствайте се свободни да изберете друг хотел според вашите предпочитания! 

 

https://www.facebook.com/VillaDobroPole?__cft__%5b0%5d=AZUmz9yc9vh_WUNJH6vN1lgA1K84mo-CopoWTSCRSLkeOzuPxMqhHOUH1PyRjWDPe0kVPPsoKYA_80NINty72pAVAQ8dKjGOOtdbnG6yWgevCo9pOXLa-G2FL9-XelrDwhVDXEdgkZRkpUdOR5svm05Dxyluly6BYDPmpLGjdtKhPQy7y_eeSX2ceZ0klFM9-lY&__tn__=-UC%2CP-R


5. Презентации – изложението на докладите може да бъде с продължителност до 10 мин 

на доклад. 

Прикачено и в линка ще намерите и шаблон за презентациите. 

 

6. Постери – постерите трябва да бъдат с портретна ориентация и максимални 

размери 70/90 cm. 

 

7. Изисквания към оформлението на докладите: 

 

Препоръчваме използването на приложения шаблон за публикация. След отваряне 

на файла чрез линка изберете опция „сваляне“ в word-формат, от менюто „Файл“ 

– горе в левия ъгъл на страницата. При невъзможност да ползвате линка оставяме 

шаблона и като прикачен файл. 

 

Обем  

Обемът на ръкописа не трябва да надвишава 20 страници (формат А4, 1800 знака на 

страница), включително таблиците, фигурите и литературните източници. 

Приемат се ръкописи на български, английски и руски език. 

Заглавие 

Заглавието трябва да е кратко, информативно и да отразява съдържанието на статията. 

Автор/автори 

Под заглавието се изписват последователно имената на авторите – собствено и фамилно, 

точно наименование и град на институцията – работодател. Имейл адресът на автора за 

кореспонденция се изписва в края на статията, след списъка с литературата. 

Резюме 

Текстът на резюмето трябва да е с размер до 1500 знака и да се представи на езика, на 

който е ръкописа - в началото на доклада и на език, различен от този на основния 

ръкопис – в края на доклада, след литературата. Трябва да включва ясна формулировка 

на целите на изследването, кратък преглед на използваните методи, най-важните 

резултати и заключение. Да се избягват цитирания и съкращения.  

Ключови думи 

Ключовите думи трябва да бъдат до 5 броя и да не се съдържат в заглавието на статията. 

Представят се след резюмето на езика, на който е ръкописът и след резюмето, на езика 

на резюмето. 

Увод 

Уводът трябва да представя точно и ясно актуалността, целта и задачите на 

изследването. 

Материали и методи 

https://docs.google.com/presentation/d/1aFv5auvXiK2bQ7X_T2hyO6g_qiszF1bI/edit?usp=sharing&ouid=114187812341320181482&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1UGpmKB3Tlf2anjlwZTA9t9OaqOhRDDn_/edit?usp=sharing&ouid=114187812341320181482&rtpof=true&sd=true


Разделът „Материали и методи“ трябва да съдържа информация за обекта на изследване, 

условията на експеримента, последователността на операциите, аналитичните методи, 

използваните уреди и реактиви. Методите трябва да бъдат описани по начин, 

позволяващ повторение на изследването. Използваните формули следва да бъдат 

номерирани. 

Резултати и обсъждане 

В раздел „Резултати“ трябва да се опишат и посочат получените резултати, без те да се 

коментират. Всички обяснения и интерпретации на резултатите би следвало да се 

представят в раздел „Обсъждане“. Очаква се в този раздел авторите да сравнят 

получената информация със съществуващата в литературата и да подчертаят новостите 

в изследването. Обединен раздел „Резултати и обсъждане“ се допуска, когато 

характерът на всеки следващ експеримент зависи от изводите на предишния. Раздел 

„Обсъждане“ трябва да завършва с формулиране на основните изводи, които да 

съдържат конкретни отговори на въпросите, поставени в увода. 

Литература 

Използваната литература трябва да бъде подредена по азбучен ред и да се цитира точно, 

по посочения начин: 

Божков А. 1998а. Развитие на изкуствени насаждения от бял бор в НП Пирин. Наука за 

гората 3, 123-132. 

Духовников Ю., Михов И. 1983. Горска таксация, С., Земиздат, 15-18. 

Clutter J.L., Fortson J.C., Pienaar L.V., Brister G.H., Bailey R.L. 1983. Timber Management: 

A Quantitative Approach. NY, John Wiley & Sons, 38-42. 

Zianis D., Muukkonen P., Mäkipää R., Mencuccini M.. 2005. Biomass and Stem Volume 

Equations for Tree Species in Europe. Silva Fennica Monograph 4, 1-63. 

Съответното цитиране на заглавията в текста да бъде в следните формати: 

Божков (1998а); (Божков, 1998а) 

Духовников, Михов (1983); (Духовников, Михов, 1983) 

(Божков и кол., 1977; Духовников, Михов, 1983) 

Clutter et al. (1983); (Clutter et al., 1983) 

Zianis et al. (2005); (Zianis et al., 2005) 

(Clutter et al., 1983; Zianis et al., 2005) 

 

Форматиране 

Текстът следва да бъде представен в MS Word формат на файла (*doc, *docx) , 

разстояние между редовете 1.5 ширини на реда, без табулации, нови редове, без 

подчертаване и изписване на заглавия и подзаглавия с главни букви. Да се предпочита 

шрифт Times New Roman, размерност 11. Да бъдат обозначени примерните места за 

разполагане на таблиците и фигурите. 



Таблиците и описът на фигурите да бъдат представени след текста и да са на отделни 

страници. 

Заглавията на таблиците и фигурите, както и надписите в тях, трябва да бъдат 

представени на 2-та използвани в публикацията, в основния текст и в резюмето, езици. 

Таблиците да се представят в MS Word формат, шрифт Times New Roman, размерност 

9. Да се избягва форматиране на текста, освен при необходимост от повече яснота, да се 

използват само хоризонтални линии. 

Фигурите да се представят като отделни файлове с формат *.tif, *.jpg или *.psd с 

резолюция не по-малка от 300 dpi. Да бъдат с размери не по-големи от 13 × 18 cm 

(максималната ширина на вертикално-форматираните фигури следва да бъде 13cm, а на 

хоризонталните – 18cm). 

По отношение на стила и представянето на статиите е препоръчително авторите да се 

консултират и с публикации от последните излезли броеве на списанието. Да бъде 

спазвана точно международната система от измерителни единици SI (БДС 3952-65 и 

БДС 2826-27). 

Ръкописи не се връщат. 

 

8. Организационен комитет: 

 проф. д-р Миглена Жиянски – ИГ-БАН; проф. д-р Маргарита Георгиева – ИГ-БАН;  

 доц. д-р Светла Братанова-Дончева – ИБЕИ-БАН; гл. ас. д-р Лора Кирова – ИГ-БАН. 


