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Под патронажа на:

Министъра на земеделието и храните

Председателя на Селскостопанска академия

О Р Г А Н И З А Ц И О Н Е Н   К О М И Т Е Т :

1. Председател Доц. д-р Д. Георгиев
2. Зам. председател Доц. д-р П. Зунев
3. Организационен секретар Диана Тодорова
4. Членове

 Проф. д-р Цв. Миховски
 Доц. д-р Б. Стефанова
 Доц. д-р Св. Стойчева

5. Секретариат
 Проф. д-р Б. Чуркова
 Доц. д-р М. Георгиева
 Доц. д-р Н. Марков

Т Е М А Т И Ч Н И  Н А П Р А В Л Е Н И Я   Н А  К О Н Ф Е Р Е Н Ц И Я Т А :
1. Животновъдство

 Развъждане, селекция и репродукция в животновъдството;
 Технологии на хранене и отглеждане на селскостопанските

животни;
 Качество и преработка на животновъдната продукция.

2. Фуражно производство и ливадарство
 Генетични ресурси и селекция при фуражните култури;
 Технологии на отглеждане на фуражните култури;
 Естествени и изкуствени ливади и пасища.

3. Трайни насаждения
 Генетични ресурси, селекция, биотехнологии;
 Технологии за отглеждане - традиционни и биологични;
 Размножаване и посадъчен материал;
 Растителна защита;
 Качество, съхранение и преработка на плодовете.

4. Общо земеделие
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СТРУКТУРИРАНЕ НА ПУБЛИКАЦИЯТА
Статиите да са до 12 стандартни печатни страници (А4), включително таблици и илюстрации.
Всеки материал да съдържа разделите: Резюме с ключови думи, Увод, Материал и методи, Резултати и
обсъждане, Изводи, Литература.
Текстът да е неформатиран, с шрифт Arial, във формат за Word. За означаване на мерните единици се
изполва международната система SI. Латинските наименования на растителните и животинските видове се
дават според международната класификация, в Italic.
Текстът трябва да бъдат организиран по следния начин:
Заглавието на статията трябва да бъде кратко, точно, без езикови съкращения, изписано с нормални (не
главни) букви.
Автор(и) – името и фамилията на авторите трябва да са изписани изцяло. Посочва се точното
наименование на организацията, в която работят, дава се и e-mail адрес за кореспонденция.
Резюмето (до 250 думи) отразява кратко и ясно основната информация и научния принос на статията.
Ключови думи – посочват се до 10 ключови думи, които трябва да са внимателно подбрани, тъй като се
използват при информационно търсене в електронни каталози и бази данни.
Структурирано изложение – съдържа увод, материали и методи, резултати и обсъждане, заключение
(изводи).
Благодарности (ако има)
Литература

ТАБЛИЦИ И ФИГУРИ
Таблиците и/или фигурите да са отпечатани на отделни страници, ориентирани вертикално и се прилагат
само към българския текст (в края на текста). Заглавията на таблиците и фигурите и текстовата част в тях се
изписват на български и на английски език. Желателно е размерът им да не бъде по-голям от 13 cm ширина
и 18 cm височина.
Таблиците се представят в MS Word. Номерират се с арабски цифри според последователността им в текста.
Илюстрациите (графики, диаграми, карти, схеми, снимки и др.) се разглеждат като „фигури” и се номерират
последователно. Те трябва да бъдат максимално ясни и изчистени от текст, представени във формат xls,
jpeg, tif. Препоръчително е фигурите да са черно-бели. Номерът и заглавието на фигурите се поставят под
тях. Всички необходими означения се изнасят под основното заглавие на фигурата.
В текста се посочва позицията на всяка таблица и фигура.

ЦИТИРАНЕ
За всички цитирания в текста в скоби се изписва фамилията на автора (на латиница) и годината на
публикуване, напр. (Morris, 1991). При двама автори се дават и двете имена, напр. (Barton and Moore, 1994),
а при трима и повече автори се дава името на първия автор, следвано от “et al.”, напр. (Levi et al., 1994).
Когато се цитират няколко автора, имената им се подреждат хронологично, а когато публикациите им са в
една и съща година – азбучно.

Отделно се прилага списък с цитираните публикации, подредени азбучно според фамилията на първия
автор. Когато се цитират няколко публикации от един и същи автор, най-напред в списъка се дават
самостоятелните му публикации, следвани от публикациите в съавторство. Желателно е да се изброяват
имената на всички автори.
Всички литературни източници на кирилица се изписват, като имената на авторите и на източниците се
транслитерират на латиница, а заглавията на статиите се превеждат на английски език. При
транслитерирането буквите се заменят според Закона за транслитерацията. Оригиналният език на
публикациите, преведени на английски език, се посочва след библиографското описание в скоби
(български = Bg, руски = Ru, сръбски = Sr, македонски = Mk, гръцки = Gr, и т.н.).
Пример:
Stoyanova, N., V. Antonova and D. Serbezova, 2015. A study of introduced black currant varieties. Rastenievadni
nauki, 52(2), 25-28 (Bg).
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Библиографско описание на цитираната литература
a) Статии в научни списания
Библиографското описание на статии съдържа имената на авторите, година, заглавие, източник (в Italic),
том, номер на броя, страници. Изписват се имената на всички автори, като първият автор се дава в инверсия
(фамилия, име), а следващите – в прав ред (име, фамилия). Примери:
Popova, V., D. Drachev and V. Nikolova, 2006. Investigation on the burning properties of Burley tobacco grown in
different regions of Bulgaria. Tobacco, 56(7-8), 159-164.
Solomon, P. S. and R. P. Oliver, 2001. The nitrogen content of the tomato leaf apoplast increases during infection
by Cladosporium fulvum. Planta, 213(2), 241-249.

b) Книги
Библиографското описание на книги съдържа имената на авторите, година, заглавие, издателство, място на
издаване. Пример:
Lidanski, T., 1998. Statistical methods in biology and agriculture. Zemizdat, Sofia (Bg).

c) Части от книги и публикации в сборници от научни форуми
След заглавието се изписва “In:”, като накрая се дават и страниците.
McGrath, S. P., 1998. Phytoextraction for soil remediation. In: Plants that hyperaccumulate heavy metals (R. R.
Brooks, ed.). CAB Int., Wallingford, UK, pp. 261-287.
Georgiev, D., H. Dinkova and M. Georgieva, 2008. Study of newly introduced cultivars of black and red currant. In:
Proceedings of International Scientific Conference “Sustainable Fruit Growing: From Plant to Product”, Latvia, pp.
46-53.
d) Резюмета на доклади от научни форуми
Baychev, V., 1994. Hybrids between (Triticum aestivum L. x Secale cereale L.) and Triticale (2n=6х=42). In: 3rd

International Triticale Symposium, 13-17 June 1994, Lisbon, Portugal (Abstracts), B-12.
e) Дисертации
Petrova, V., 2015. Economically important pests of apple and fight with them at various technologies of
cultivation. Dissertation, Kyustendil, Bulgaria.
Kenyon, L., 1990. Pathogenicity mutants of Fulvia fulva (Cooke). Ph.D. thesis, University of East Anglia, UK
f) Онлайн материали
Lecoq, H. and C. Desbiez, 2012. Viruses of cucurbit crops in the Mediterranean region: an ever-changing picture.
Adv. Virus Res., 84: 67-126. doi: 10.1016/B978-0-12-394314-9.00003-8.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22682166

Подаване на публикацията
Материалът трябва да съдържа оригинални експериментални данни или нови интерпретации на
съществуващи резултати, които не трябва да са публикувани другаде.
Статията, написана на български и на английски език, се подава електронно на email: jma@mail.bg

Времетраенето за изнасяне на доклад е до 10 мин. Докладите се представят на български или
английски език, с мултимедия.

За постерите е предвидена площ с размери:
 ширина – 70 cm
 височина – до 100 cm

Забележка: За отпечатване в списанието ще се приемат само постери, представени от член на
авторския колектив.
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Официални езици на конференцията:  български и английски

В а ж н и   д а т и :
1. Д о  2 6 . 0 2 . 2 0 1 9  г . – изпращане на регистрационната форма и на

резюметата, написани по образец, на E-mail: jma@mail.bg
2. Д о 2 6 . 0 3 . 2 0 1 9  г . – изпращане на 2-ро съобщение, на E-mail на

водещите автори, на одобрените за участие материали
3. Д о 1 6 . 0 4 . 2 0 1 9  г . – изпращане на пълния текст на одобрените за

участие материали
4. 1 6 - 1 7  м а й  2 0 1 9  г . – провеждане на научната конференция с

международно участие

Регистрационна такса До 30.04.2019 г. След 30.04.2019 г.
Регулярна 90 лв. 100 лв.
Студенти и докторанти*) 45 лв. 50 лв.
Придружаващи лица 45 лв. 50 лв.
* ) представя се копие от  валиден документ, удостоверяващ това

ТАКСАТА ЗА УЧАСТИЕ МОЖЕ ДА СЕ ВНЕСЕ ПО БАНКОВ ПЪТ ПО СМЕТКА: -
Банка: УниКредит Булбанк АД-Троян
Банкова сметка: BG43UNCR75273153882301
Банков код, BIC: UNCRBGSF

или в брой, вкл. и при регистрацията на участниците.

Забележка: При заплащане на таксата по банков път, да се изпращат на E-mail
данните на платеца за издаването на фактура за таксата за участие.

Регистрационната такса включва:
 Пълен достъп до всички научни сесии на конференцията;
 Пакет с материали и CD със Сборник с резюмета на първия автор;
 Кафе паузи;
 Официална вечеря на 16.05.2019 г. в стола на ИПЖЗ;
 Безплатен Wi-Fi;
 Безплатен охраняем паркинг;
 Изпращане до авторите, по електронен път, на приетите и отпечатани в

Journal of Mountain Agriculture on the Balkans материали.

Списанието се индексира в Google Scholar, EBSCO и CABI.

Допълнително заплащане от 10 лв. за екскурзия с платени входове на 17.05.2019 г.
(следобед) по маршрут:

 Национално изложение на художествените занаяти и изкуствата – с.
Орешак;

 Троянски манастир – с. Орешак;
 Природонаучен музей – с. Черни Осъм.
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ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОГРАМА НА КОНФЕРЕНЦИЯТА

16.05.2019 г. (четвъртък)
  8.00 – 10.00 ч. – Регистрация на участниците.
10.00 – 12.00 ч. – Откриване на конференцията и пленарни доклади.
12.00 – 14.00 ч. – Обяд.
14.00 – 18.00 ч. – Научни доклади и постери.
19.00 ч. –  Вечеря.

17.05.2019 г. (петък)
  9.00 – 12.00 ч. – Научни доклади и постери.
12.00 – Закриване на конференцията.
Следобед
Екскурзия за желаещите, по маршрут:

 Национално изложение на художествените занаяти и изкуствата – с.
Орешак;

 Троянски манастир – с. Орешак;
 Природонаучен музей – с. Черни Осъм.

Цена – 10 лв. (включва и входа за посещения).



ИНФОРМАЦИЯ ЗА НОЩУВКИ

В общежитието на ИПЖЗ са изчерпани свободните стаи за нощувка

Адреси на хотели в гр. Троян

Заявките за нощувка се правят директно в съответния хотел

1. Хотел „Марс”; ул. „Христо Ботев” № 185
моб. 0878614699
hotelmars@abv.bg

2. Хотел „Шато Монтан”; ул. „Стара планина” №34
тел. 0670/68900;
моб. 0878407751
www.hotel-cm.com
chateau@hotel-cm.com

3. Хотел „Троян Плаза”, ул. П.Р.Славейков 54
http://www.troyanplaza.com
За повече информация и резервации:
Отдел “Маркетинг”
тел. 0670 64399;
моб. 0885 100006
reservations@troyanplaza.com
marketing@troyanplaza.com

За допълнителна информация и контакти:
Институт по планинско животновъдство и земеделие
ул."В. Левски" 281
5600 Троян

GSM: 0877 743604; 0878953292
тел.: 0670/66914; 0670/62802

E-mail: jma@mail.bg
Диана Тодорова
Организационен секретар


