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УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, 
 
От името на Организационния комитет имам удоволствието да Ви поканя да участвате в 65-тата 

Международна научна конференция на Минно-Геоложки Университет „Св. Иван Рилски“, която ще 
се проведе на 21 Октомври 2022 г., в МГУ „Св. Иван Рилски“, гр. София.  

Годишната конференция на МГУ „Св. Иван Рилски“ е значимо международно научно събитие, 
на което традиционно присъстват и световно известни учени от Австрия, Австралия, Германия, 
Канада, Русия, Република Северна Македония, Румъния, Сърбия, Турция, и много други. 

Програмата на конференцията ще предостави възможности за преки контакти, дискусии, 
бъдещо сътрудничество и обмяна на опит в сферата на проучване, добив и преработка на 
минерални суровини и отпадъци, механизация, електрификация и автоматизация на минните и 
преработвателни обекти, икономика и управление, хуманитарни и социални науки, както и фокус 
върху иновации в обучението. 

Паралелно с Международна научна конференция на МГУ „Св. Иван Рилски“ ще бъдат 
проведени фирмени презентации на компании от минерално-суровинния сектор, които ще 
представят своите най-нови проекти, продукти, оборудване и услуги. 

От името на Организационния комитет и от свое име най-сърдечно Ви каня да участвате в 
нашата ежегодна среща, на която традиционно науката, образованието и бизнеса споделят 
последните постижения и тенденции за развитието и просперитета на минерално-суровинната 
индустрия! 

 
Проф. д-р Ивайло Копрев 

РЕКТОР  
Председател на Организационния комитет 

МГУ „Св. Иван Рилски“ 
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ОСНОВНИ ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ 

 
ГЕОЛОГИЯ И ПРОУЧВАНЕ НА МИНЕРАЛНИ И ЕНЕРГИЙНИ РЕСУРСИ 

✓ Геология и минерални ресурси  
✓ Петролна геология 
✓ Гемология  
✓ Геоинформатика  
✓ Хидрогеология, инженерна геология  
✓ Геоекология и геохимия 
✓ Приложна, петролна и проучвателна геофизика 

 
ДОБИВ НА ЕНЕРГИЙНИ РЕСУРСИ 

✓ Проучвателно сондиране, добив, транспорт и съхранение на нефт и газ 
✓ Газова, горивна и пречиствателна техники и технологии 
✓ Управление на газова инфраструктура 

 
ДОБИВ И ПРЕРАБОТКА НА МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ 

✓ Проектиране, строителство и експлоатация на открити и подземни рудници 
✓ Подземно строителство 
✓ Техника и технологии на взривните работи 
✓ Маркшайдерство и геодезия. Управление на запасите на подземните богатства.   
✓ Обогатяване на полезни изкопаеми 
✓ Приложни биотехнологии 
✓ Управление и рециклиране на техногенни и битови отпадъци  
✓ Опазване на околната среда  
✓ Консервация, ликвидация и рекултивация на минни обекти 
✓ Руднична вентилация, техническа и инженерна безопасност 
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МЕХАНИЗАЦИЯ, ЕЛЕКТРИФИКАЦИЯ И АВТОМАТИЗАЦИЯ НА МИНИТЕ 

✓ Механизация в минерално-суровинния отрасъл 
✓ Електрификация в минерално-суровинния отрасъл 
✓ Автоматизация в минерално-суровинния отрасъл 
✓ Компютърни методи и технологии в минерално-суровинния отрасъл 

 
УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА МИНЕРАЛНО-СУРОВИННАТА ИНДУСТРИЯ 

✓ Моделиране и управление на рискови явления и процеси 
✓ Индустриален мениджмънт 
✓ Хуманитарни и социални изследвания 
✓ Иновации в обучението 

 

ВАЖНИ ДАТИ 
  

Краен срок за представяне на резюме и заявка за участие 18 март 2022 
Потвърждаване на приетите резюмета 30 март 2022 
Краен срок за изпращане пълния текст на доклад за участие 29 април 2022 
Краен срок за заплащане на ранна такса за правоучастие 29 април 2022 

 

 
 
 
 



 
 

5 

ТАКСИ ПРАВОУЧАСТИЕ 
 

Категория 
Ранна такса 

правоучастие 
(до 29 април 2022) 

Късна такса 
правоучастие 

(след 29 април 2022) 
Участник с доклад (постер) от МГУ „Св. Иван Рилски“ 80 лв.  100 лв. 
Участник с доклад (постер)  100 лв.  120 лв. 
Публикуване на доклад 50 лв. 70 лв. 
Участник с втори доклад 40 лв.  50 лв. 
Участник без доклад (постер) 80 лв.  100 лв.  

 
✓ Студенти и редовни докторанти от МГУ „Св. Иван Рилски“ не заплащат такса правоучастие. За да се 

регистрира дадено лице като Студент/Редовен докторант е необходимо да изпрати уверение от 

Декана на съответния факултет, с което да потвърди своя статут.  

✓ Таксата за правоучастие не включва разходи за настаняване и трансфери.  

✓ Всички посочени суми са с включен ДДС, като при всяко заплащане се издава фактура. 

 
БАНКОВА СМЕТКА 

Титуляр: 
НИС при МГУ ”Св. Иван Рилски” 
БНБ – София, пл. Ал. Батенберг 1 

IBAN: BG07 BNBG 9661 3100 1625 01 
BIC: BNBGBGSD 

Всяко заплащане трябва да включва и разходите за банковия превод. 
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Моля в поле «Основание за заплащането» изпишете ясно Вашето име и основанието за 
заплащането върху всички банкови документи. 

 
 

ПУБЛИКУВАНЕ НА ДОКЛАДИТЕ 
 
Всички доклади, преминали през процедурите за анонимно рецензиране, ще бъдат публикувани в 
Годишник на МГУ „Св. Иван Рилски“, Том 65/2022. Докладите трябва да бъдат написани на един от 
работните езици (български, английски или руски). Максималният брой доклади, с които може да участва 
всеки автор самостоятелно или в съавторство е два. 
Докладите, които са написани на английски език, съответстват на тематиката на списанието и преминат 
през двойно "сляпо" рецензиране, ще бъдат предоставени за публикуване в научното списание 
Sustainable Extraction and Processing of Raw Materials Journal (https://seprm.com/), което ще бъде изпратено 
за оценяване и индексиране в бази данни Scopus, Conference Proceedings Citation Index (Web of Science) и 
други международни индекси. На статиите от списанието ще бъде присвоен цифров идентификатор на 
обект (DOI). 
 
Работни езици: Български, Английски и Руски език.  

 
 

ТЕХНИЧЕСКО ОФОРМЯНЕ НА РЕЗЮМЕТАТА И ДОКЛАДИТЕ 
 
Резюметата не трябва да надвишават 200 думи. Размерът на буквите трябва да бъде 8 pt, с шрифт Arial 
Narrow, на български и на английски език. Максималният обем на доклада е до 6 страници. Инструкциите 
за оформление на докладите са публикувани на сайта на конференцията: http://www.mgu.bg 
 
 

 

https://seprm.com/
https://seprm.com/
http://www.mgu.bg/nis/
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За кореспонденция и информация: 
 

инж. Костадинка Конакчийска  
Минно-Геоложки Университет «Св. Иван Рилски» 

1700 София, България 
 Студентски град, ул. «Проф. Боян Каменов» 1  

тел: (02) 80 60 234; 087 980 7889 
E-mail: srs@mgu.bg 

 


