
Важни дати:

Краен срок за изпращане на научните съобщения и 
регистрационни карти от авторите 15 октомври, 2020 г.

Краен срок за плащане по намалената такса за участие 21 октомври, 2020 г.

Такси за участие:

Категории и такси преди
21.10.2020 г.

след
21.10.2020 г.

Участник, редовен член на БГД и СГД 45 лв. 65 лв.

Участник, нечленуващ в БГД 65 лв. 85 лв.

Чуждестранни участници, нечленуващи в БГД 50 евро 60 евро

В Списанието на БГД, г. 81, кн. 3 ще бъдат включени научни съобщения и съобщения за 
екскурзии, проекти и други новости, представени като доклади на конференцията „ГЕОНАУКИ 
2020”. Ще бъдат отпечатани оригинални материали на автори след двойно рецензиране и 
само с предварително платена такса за участие. С намалена такса (до 21.10.2020 г., вкл.) ще се 
ползват членове на БГД с платен членски внос за 2020 г. Изпратените научни съобщения могат 
да бъдат изтеглени от участие не по-късно от 2 седмици преди началото на конференцията. Не 
се допускат повече от два доклада с един и същи първи автор. За втория доклад се заплаща 
1/2 такса правоучастие, без право на материали и се представя като постер. При възникнала 
невъзможност за участие в конференцията, авторите трябва да уведомят Програмния съвет 
поне 1 седмица преди началото на конференцията, за да могат да се направят необходимите 
промени в програмата.

Таксата за участие включва: материали от конференцията, кафе-паузи и коктейл за закри-
ването. Такси и членски внос могат да бъдат платени с банков превод на сметката на Дру-
жеството, както и при касиера на БГД Светлана Енчева (НМ „Земята и хората“, GSM: 0899 360 
246; e-mail: sencheva@abv.bg), Христо Димитров (МГУ, GSM: 0886 908 972; тел.: 02 8060 520; 
e-mail: hristo_dimitrov@mgu.bg), Любомир Методиев (ГИ-БАН, тел.: 02 979 2250, e-mail: lubo@
geology.bas.bg), председателя на БГД Никола Ботушаров (СУ „Св. Кл. Охридски“; GSM 0888 968 
765; e-mail: botnd@gea.uni-sofia.bg) и Евгения Тарасова (ИМК–БАН; GSM 0888699322 e-mail: 
etarassova@mail.bg). При банков превод за получаване на фактури се обръщайте към Евгения 
Тарасова – e-mail: etarassova@mail.bg.
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