
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Важни срокове 

15.08.2021 г. Изпращане на заявка и резюме 
на доклада. 

30.08.2021 г. 1. Получаване на второ съобще-
ние с информация относно при-
емането на вашия доклад; 

 2. Заявка за резервиране на легла 
в хотела за 8 и 9 септ. 2021 г. 

08.09.2021 г. Пристигане, регистриране и на-
станяване на участниците (след 
12 часа). 

09.09.2021 г. Откриване на Националната 
конференция по машинострое-
не и машинознание – 0900 часа. 

10.09.2021 г. Закриване на Националната кон-
ференция по машиностроене и 
машинознание – 1800 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Национален комитет по теория 
на механизмите и машините 

 
 

 

ПОКАНА 
за участие в 

Национална конференция 
по машиностроене и 

машинознание 

(първо съобщение) 

конференцията се провежда в рамките на 
Дни на механиката във Варна и 

‚Дни на науката“ на 
Технически университет - София 

  
 
 
 
 
 

8-10 септември 2021 г. 
Международен дом на учените „Ф. Ж. Кюри“ 
 Варна, курорт „Св. Константин и Елена“ 



Тематична насоченост 

Тематиката на конференцията „Машиностроене  
и машинознание“ включва голям брой научни 
специалности от Професионално направление 
5.1 ,,Машинно инженерство‘‘ 

Научна програма 
Научната програма на конференцията включва 
пленарни доклади (до 30 мин.), научни доклади и 
съобщения (до 15 мин.) и научни дискусии. 

Работни езици 
Работните езици на конференцията са бъл-
гарски, руски и английски. 

Настаняване на участниците 
Участниците в конференцията ще бъдат наста-
нени в МДУ „Ф.Ж. Кюри“. 

Участие 
Таксата за правоучастие е 110 лв. на доклад и 
включва отпечатване на изнесените доклади в 
списание „Машиностроене и машинознание“ и 
участие в коктейл.  
 Списанието е включено в Националния 
референтен списък на НАЦИД. Всяка 
публикация в списанието носи по 20 точки 
на автора, а всяко цитиране - по 2 точки на 
цитирания. 
 В случай на изостряне на епидемиоло-
гичната обстановка и въвеждане на каранти-
на, Дните на механиката ще се проведат 
дистанционно. За организацията в този 
случай, ще бъдете информирани своевре-
менно. 

Изпратилите заявка за участие ще получат 
указания за оформяне на докладите и номер на 
банковата сметка за заплащане на таксата за 
участие. Докладите ще се предават при регистри-

рането в два хартиени екземпляра и на електро-
нен носител, или по електронен път в периода 
01.10-15.10.2021 г. 
 

Програмен комитет 

проф. дтн. Николай Минчев DHC, ТУ-Варна 
проф. дтн Ст. Карапетков, ТУ-София,  
проф. д-р Любомир Димитров, ТУ-София 
проф. дтн. Георги Тодоров, ТУ-София 
проф. д-р  В. Николов ТУ-София, фил. Пловдив 
проф. д-р Ангел Диков, ТУ-София 
проф. д-р Светослав Симеонов, ТУ-Габрово 
проф. д-р Стефан Къртунов, ТУ-Габрово 
проф. д-р Борислав Ангелов, РУ - Русе 
проф. дтн Огнян Алипиев, РУ-Русе 
проф. д-р М. Йорданов, ТУ-София, фил. Сливен 
проф. дтн. Галя Дунчева, ТУ – Габрово 
проф. д-р Михаил Кършаков, РУ-Русе 
доц. д-р Валентин Камбуров, ТУ - София 
 
 
 
 
 
 

Организационен комитет 

проф. дтн. Николай Минчев DHC – председател 
членове:  доц. д-р Ангел Ленгеров 
    доц. д-р Таня Грозева 
    доц. дтн. Николай Николов 
    доц. д-р Н. Кръстев 
секретари: доц. д-р Николай Куртев 
    доц. д-р Ивайло Минчев 
    доц. д-р Юлиян Минчев 

 

Заявка за участие 
 

Име и фамилия: ................................................................ 
.................................................................................................. 

Научно звание и научна степен: .................................. 
.................................................................................................. 

Месторабота и длъжност: .............................................. 
.................................................................................................. 
.................................................................................................. 

Ще участвам в Националната конференция по 
машиностроене и машинознание 

  с доклад на тема: .................................................... 
...................................................................................................
................................................................................................. 
.................................................................................................. 
.................................................................................................. 
.................................................................................................. 
.................................................................................................. 

  без доклад 

Адрес за кореспонденция и e-mail: ............................. 
.................................................................................................. 
.................................................................................................. 
.................................................................................................. 
.................................................................................................. 
.................................................................................................. 
.................................................................................................. 

Адрес за кореспонденция 

E-mail bulctomm@gmail.com  
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