
РЕГИСТРАЦИОННА ФОРМА

Научна конференция
с международно участие

София – 1 ноември – 3 ноември 2017

Заглавие на доклад 1 :

Автор (и)  - пълните имена, сложете * на
представящия автор:

Предпочитам да представя доклада:

 Устно -         Като постер -

Заглавие на доклад 2

Автор (и)  - пълните имена, сложете * на
представящия автор:

Предпочитам да представя доклада:

Устно -          Като постер -

Участие в конференцията с до 2 доклада.

Адрес на представящия автор:
Е-mail

Тел . Факс

(Маркирайте квадратчето за желаната секция и
начин на представяне)

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ

•Хранене и физиология на животните
•Екология и качество на животновъдната
продукция
•Развъждане, генетика и репродукция на
животните
•Технологии на отглеждане. Икономика на
селското стопанство

Работни езици: български и английски

За справки -  Тел. +359 721 68 940
доц. д-р Таня Иванова

www.ias.bg

Заявените за участие в Научната
конференция доклади ще бъдат
разпределени в 4 секции, както следва:

Одобрените доклади  ще бъдат
публикувани в Сборник. Докладите
трябва да бъдат представени според
изискванията и изпратени на E-mail:
conference_ias@abv.bg

Такса за участие:
- За български участници - 100 лева
- За чуждестранни участници - 100 евро

Таксата се заплаща в деня на
конференцията и включва: материали от
конференцията, публикуване на
докладите, кафе паузи, обяд и коктейл.

Важно:  Изтеглената форма може:

1. Да се попълни електронно и изпрати
директно  с бутона "Изпрати"  по-долу;
2. Да се попълни електронно, разпечата,
сканира и изпрати като прикачен файл
3. Да се разпечата, попълни на ръка, сканира и
изпрати като прикачен файл

Регистрация -  чрез E-mail:

conference_ias@abv.bg

Изпращайте регистрационната форма
директно или като прикачен файл, а всички
материали за публикуване като прикачени
файлове.

Срок за представяне на заглавие, автор
(и) и резюме

до 28. 04. 2017  г.

Срок за представяне на пълния текст 
докладите

до 30. 06. 2017 г.
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Заглавие на доклад 1 :
Автор (и)  - пълните имена, сложете * на представящия автор:
Предпочитам да представя доклада:
 Устно - 
        Като постер -  
Заглавие на доклад 2
Автор (и)  - пълните имена, сложете * на представящия автор:
Предпочитам да представя доклада:
Устно - 
         Като постер - 
Участие в конференцията с до 2 доклада.
Адрес на представящия автор:
Е-mail 
Тел 			. Факс
(Маркирайте квадратчето за желаната секция и начин на представяне)
ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ
•Хранене и физиология на животните 
•Екология и качество на животновъдната продукция 
•Развъждане, генетика и репродукция на животните 
•Технологии на отглеждане. Икономика на селското стопанство 
Работни езици: български и английски 
За справки -  Тел. +359 721 68 940
доц. д-р Таня Иванова
www.ias.bg
Заявените за участие в Научната конференция доклади ще бъдат разпределени в 4 секции, както следва:
Одобрените доклади  ще бъдат публикувани в Сборник. Докладите трябва да бъдат представени според изискванията и изпратени на E-mail: conference_ias@abv.bg
Такса за участие:  
- За български участници - 100 лева  
- За чуждестранни участници - 100 евро 
Таксата се заплаща в деня на конференцията и включва: материали от конференцията, публикуване на докладите, кафе паузи, обяд и коктейл.
Важно:  Изтеглената форма може:
 
1. Да се попълни електронно и изпрати директно  с бутона "Изпрати"  по-долу;
2. Да се попълни електронно, разпечата,  сканира и изпрати като прикачен файл
3. Да се разпечата, попълни на ръка, сканира и изпрати като прикачен файл
Регистрация -  чрез E-mail: 
conference_ias@abv.bg
Изпращайте регистрационната форма директно или като прикачен файл, а всички материали за публикуване като прикачени файлове.
Срок за представяне на заглавие, автор (и) и резюме 
до 28. 04. 2017  г.
Срок за представяне на пълния текст на докладите 
до 30. 06. 2017 г.
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