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Втора покана за доклади 

VIII БЪЛГАРО-AВСТРИЙСКИ СЕМИНАР 
Хидроложки опасности и свързаните с тях проблеми 

30-31 май, 2019 г., София, България 

Катедра „Хидротехника“ към Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ), София, България и 
Института по хидравлика и управление на водните ресурси във Виенския технологичен университет организират 
Българо-Австрийски семинари от 2003 г. насам. Тези събития обединяват изследователи, инженери в областта на 
хидротехническото строителство и хидролози, собственици на хидротехнически съоръжения и представители на 
регулаторните органи за представяне и обсъждане на резултати от изследвания и експерименти. Семинарът включва  
пленарни и постерни сесии. 

Катедра „Хидротехника и хидромелиорации“, приемник и продължител на Катедра „Хидротехника“,  
има удоволствието да Ви покани на VIII-ят Българо-Австрийски семинар, който ще се проведе на 30 и 31 май 
2019г. на територията на УАСГ. Хидроложки опасности и свързаните с тях проблеми  
ще бъде темата на семинара – тема твърде актуална за нашата държава.  

Основните теми на семинара включват (но не се ограничават до) следното: 

• Методи за прогнозиране и предотвратяване на хидроложки екстремни събития 
• Ефекти от изменението на климата и земеползването върху хидроложките екстремуми 
• Управление на наводненията и засушаването 
• Стратегии за намаляване на уязвимостта към хидроложките екстремуми  
• Структурно и неструктурно смекчаване, контрол и облекчаване на наводненията 
• Язовири и съоръжения:  оценка на хидроложкия риск  
• Ерозия на речните корита и хидравлични проблеми 
• Системи за ранно предупреждение и прогнозиране на събития, свързани с хидроложките екстремуми 
• Развиващи се технологии в анализа на данни, хидроинформатика и климатична информатика  
• Примери  

Важни дати 
Първа покана: 10 октомври 2018 г. 
Втора покана: 10 ноември 2018 г. 
Краен срок за подаване на резюме: 10 декември 2018 г. 
Уведомяване за приемане на резюмета: 15 декември 2018 г. 
Краен срок за изпращане на пълния текст: 30 април 2019 г. 
Уведомяване за приемане на пълни текстове: 10 май 2019 г. 
Краен срок за изпращане на окончателните версии на пълните текстове: 20 май 2019г. 
Регистрацията започва: 10 май 2019г. 
Краен срок за регистрация на автори: 23 май 2019г. 
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Регистрацията може да се извърши по електронен път (на e-mail: ba-seminar2019@abv.bg) или от 09:30 до 10:00 
часа на 30 май 2019 г. на мястото на провеждане на семинара чрез регистрационен формуляр. 
 

Представяне на доклади и постери 

Участниците могат да представят на форума  доклади и постери, към които има различни изисквания и ограничения по 
отношение на размери и съдържание. Във всяка категория поне един от авторите на приетия доклад/постер трябва да 
се регистрира и да вземе участие в семинара, за да направи презентация. 

Изпращане на резюме 
До 10 декември 2018г. от авторите се изисква да изпратят на e-mail: ba-seminar2019@abv.bg резюме с 300 думи за 
всички категории. Резюметата трябва да бъдат написани на английски език. Авторите, които не са сигурни в правилното 
използване на английски език, трябва да получат помощ от колега, чийто роден език е английски който да прегледа 
доклада или да потърсят помощ от професионална агенция за превод и легализация. За български участници 
резюметата трябва да бъдат представени допълнително и на български език. 

Резюметата трябва да се подготвят с помощта на Шаблон за резюме и Ръководство за форматиране.  
С всички елементи на шаблона (заглавие, принадлежност, текстова част на резюмето, референции и ключови думи) 
резюмето не трябва да надвишава една шаблонна страница. Резюметата трябва да се подават по електронен път (на 
e-mail)  във формати  MS Word и PDF документ. 

Резюметата ще бъде прегледани и авторите ще бъдат уведомени за резултатите до 15 декември 2018 г. Моля, обърнете 
внимание, че резюмето ви ще бъде включено в печатната и онлайн версията на бюлетина на резюметата само ако сте 
се регистрирали и участвали в семинара, като сте направили презентация. Моля, разгледайте раздела "Важни дати" за 
допълнителна информация. 

Изпращане на доклад 
Пълният текст се изисква само за категория доклади. Пълните текстове трябва да се изготвят с помощта на Шаблона 
за пълен текст, да следват указанията и да не надвишават 10 страници. Докладите трябва да се подават по електронен 
път чрез електронна поща ba-seminar2019@abv.bg. 

Предложенията ще бъдат прегледани и авторите ще бъдат уведомени за резултата до 10 май 2019 г. Крайните версии 
на пълните текстове трябва да бъдат изпратени до 20 май 2019г. Тези документи ще бъдат публикувани в онлайн 
бюлетин. 

За всички въпроси, свързани с процеса на подаване, шаблон за резюмета и шаблона за доклади, моля, прегледайте 
информацията на:  
8th.BULGARIAN-AUSTRIAN SEMINAR: Hydrological hazards and related problems UACEG, Sofia, Bulgaria 

или се обърнете на е-мейла на семинара. 

 

Очакваме вашето участие! 

 

mailto:ba-seminar2019@abv.bg
mailto:ba-seminar2019@abv.bg
mailto:ba-seminar2019@abv.bg
https://www.uacg.bg/?p=180&l=1&id=3238&f=3&dp=32&ord=0,1,0,0

	Втора покана за доклади
	VIII БЪЛГАРО-AВСТРИЙСКИ СЕМИНАР
	Хидроложки опасности и свързаните с тях проблеми
	30-31 май, 2019 г., София, България
	Важни дати
	Представяне на доклади и постери
	За всички въпроси, свързани с процеса на подаване, шаблон за резюмета и шаблона за доклади, моля, прегледайте информацията на:
	8th.BULGARIAN-AUSTRIAN SEMINAR: Hydrological hazards and related problems UACEG, Sofia, Bulgaria

	Очакваме вашето участие!

