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Международна научна конференция
ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ
секция ДОБИВ И ПРЕРАБОТКА НА
МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ
ü Нови и усъвършенствани добивни технологии
ü Обогатяване и рециклиране на суровини
ü Моделиране и управление на рискови явления и

процеси.
ü Управление на запаси. Екология, консервация и

ликвидация на минни обекти
ü Управление на отпадъци и опазване на околната
среда

секция ГЕОЛОГИЯ И ГЕОФИЗИКА
ü Геология и минерални ресурси
ü Хидрогеология, инженерна геология и геоекология
ü Приложна геофизика
ü Сондиране, добив и транспорт на нефт и газ

секция МЕХАНИЗАЦИЯ, ЕЛЕКТРИФИКАЦИЯ
И АВТОМАТИЗАЦИЯ НА МИНИТЕ

Докладите в пълен текст, се публикуват в Годишник на МГУ
„Св. Иван Рилски“, том 60.
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ü Заплащане такса правоучастие

* Организационният комитет си запазва правото при незаплатена своевременно такса, текстовете да не се публикуват.
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ü фирмена презентация;
ü отпечатване пълноцветна рекламна страница в сборника с
доклади;
ü отпечатване на фирмено лого;
ü включване на фирмени рекламни материали, брошури и
каталози към материалите на Сесията;
ü фирмени изложбени щандове в непосредствена близост до
заседателните зали.

ü Механизация в минно-суровинния отрасъл
ü Електрификация в минно-суровинния отрасъл
ü Автоматизация в минно-суровинния отрасъл
ü Компютърни методи и технологии в минно-

суровинния отрасъл

секция ХУМАНИТАРНИ И СТОПАНСКИ НАУКИ
ü Хуманитарни и социални изследвания
ü Икономика и управление
ü Традиции и иновации в обучението

секция МЛАДИ УЧЕНИ
ü Геология и геофизика
ü Добив и преработка на минерални суровини
ü Механизация, електрификация и автоматизация на

мините
ü Хуманитарни и стопански науки
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26.05.2017
14.07.2017
14.07.2017

ТАКСА ПРАВОУЧАСТИЕ
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Участник с доклад (постер) от МГУ
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Включване и отпечатване на доклад
Участник с втори доклад
Участник без доклад
Студент, редовен докторант от МГУ*

60 лв.
80 лв.
40 лв
30 лв.
60 лв.
—

Фирмено участие
Бронзов спонсор
Сребърен спонсор
Златен спонсор
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2000 лв.
3000 лв.
5000 лв.

след
14.07.2017
80 лв.
100 лв.
50 лв.
40 лв.
80 лв.
—
без ДДС
без ДДС
без ДДС
без ДДС

* Участието на студенти и докторанти не включва получаване на

сборник доклади.
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