до 17.07.2020 г.
до 24.07.2020 г.
24.07.2020 г.

Регистрация

“ФАКУЛТЕТ И КОЛЕЖ - СЛИВЕН”

Съюз на учените в България - клон Сливен
Институт по механика - БАН

Откриване

Институт по системно инженерство
и роботика - БАН

Официалното откриване на конференцията е на
25.07.2020 г. (събота) от 09:30 часа в хотелски
комплекс „Свети Никола“, гр. Сливен.

Участниците в конференцията ще бъдат настанени
в хотелски комплекс “Свети Никола”, гр. Сливен.
Заявки за нощувки се приемат на посочените e-mail
адреси по секции до 07.07.2020 г. Цени за нощувка
с включена закуска: в двойна стая – 30 лв. на
легло; в единична стая – 50 лв.
Организаторите на конференцията не гарантират
настаняване в хотелски комплекс “Свети Никола”,
гр. Сливен без предварителна заявка за участие.

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ

Национално научно-техническо дружество
по Теория на механизмите и машините

Регистрацията за участие е на 24.07.2020 г.
(петък) от 13:00 до 18:00 часа в хотелски
комплекс „Свети Никола“, гр. Сливен, бул.
“Софийско шосе“ No 1

Настаняване
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Такса за участие
Регистрация и настаняване
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Важни срокове

Териториална организация
на Научно-техническите съюзи - Сливен
Адрес за кореспонденция
8800 гр.Сливен, бул. „Бургаско шосе“ No 59
Технически Университет - София,
“Факултет и Колеж - Сливен”,
Национална конференция с международно
участие „Инженерни и природни науки” Сливен 2020
доц. д-р Ваньо Иванов
GSM: +359 895 586 507
е-mail: conference_sl@mail.bg
или на посочените e-mail адреси и телефони на
секциите.

организират
НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ
С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ

“ИНЖЕНЕРНИ И
ПРИРОДНИ НАУКИ”

СУБ
клон Сливен

Технически университет - София
Факултет и Колеж - Сливен

Национално научно-техническо
дружество по Теория на
механизмите и машините

Съюз на учените в България
клон Сливен

СЛИВЕН

‘2020

Институт по механика БАН

Институт по системно
инженерство и роботика - БАН

Териториална организация на
НТС - Сливен

24 юли-26 юли 2020 г.
гр. Сливен

Програмен комитет

Тематични направления

чл. кор. проф. д.т.н. В. Живков
чл. кор. проф. д.т.н. Г. Михов
проф. д.т.н. Н. Минчев
проф. д.т.н. Б. Белниколовски
проф. д.т.н. В. Гълъбов
проф. д.т.н. П. Колев
проф. д.т.н. Ст. Карапетков
проф. д.т.н. Ив. Кралов
проф. д-р Л. Димитров
проф. д-р В. Стоилов
проф. д.т.н. Вл. Пулков
проф. д.т.н. Г. Волкова, Русия
проф. д-р Б. Горшков, Русия
проф. д.т.н. Ив. Антонов
проф. д.т.н. Ив. Тошев
проф. д.т.н. В. Анчев
проф. д.м.н. Г. Стамов
проф. д.т.н. Н. Петров
проф. д-р П. Генова
проф. д-р К. Костадинов
проф. д-р Н. Павлович, Сърбия
проф. д-р Вячеслав Осадчий, Украйна
проф. д-р О. Йълдъръм, Турция
проф. д-р С. Далгъч, Турция
проф. д-р П. Костов
проф. д-р Б. Бонев
проф. д-р Ан. Диков
проф. д-р Д. Чакърски
проф. д-р Г. Тодоров
проф. д-р Хр. Петров
проф. д-р А. Хараламбус
проф. д-р Г. Приниотакис, Гърция
проф. д-р Чу Дийо Хуон, Виетнам
проф. д-р Ст. Неделчева
проф. д-р Филип Поджи, Франция
проф. д-р Никола Еро, Франция
проф. д-р М. Николова
проф. д-р М. Йорданов
проф. д-р Ив. Монева
доц. д-р Йорг Копиц, Германия
доц. д-р К. Атанасов

Организационен комитет
Председател: проф. д.т.н. инж. Станимир Карапетков
Организационен секретар: доц. д-р Ваньо Иванов
Административен секретар: маг. Йорданка Бобева
Членове:
доц. д-р инж. В. Димитров
гл. ас. д-р инж. Д. Василев
гл. ас. д-р инж. М. Мацанков
гл. ас. д-р инж. М. Ингилизова
гл. ас. д-р инж. М. Димитрова
гл. ас. д-р инж. М. Сивова

гл. ас. д-р инж. Й. Славчева
гл. ас. д-р Н. Иванова
ас. д- р инж. Ив. Денев
ст. преп. инж. Е. Недялкова
ас. инж. Л. Недялкова
маг. И. Соколова

Секция “Машинна механика и транспорт”
·Структурен, кинематичен и динамичен анализ и синтез на
механизми
·Машинознание и машинни елементи
·Динамика, якост и надеждност
·Трептения и вибродиагностика
·Робототехника - промишлени, мобилни, микро- и нано- роботи
·Мехатронни биосистеми
·Организация и безопасност на транспорта
·Логистика на транспорта
E-mail: mechanics_sl@mail.bg
GSM: +359 895 586 610 гл. ас. д-р инж. Йорданка Славчева
Секция “Механика на флуидите, топло- и масопренасяне”
·Хидравлични и пневматични машини
·Термодинамика, топло- и масопренасяне
·Горивна техника и технологии
·Промишлена топлотехника
E-mail: enеrgy_sl@mail.bg
GSM: +359 879 384 553 ас. д-р инж. Иван Денев
Секция “Машиностроителна техника и технологии”
·Материалознание и технология на материалите
·Инструментални машини и технологична екипировка
·Технология на машиностроителното производство
·Автоматизация на производството
·CAD/CAM/CAE/CAPP
E-mail: machtech_sl@mail.bg
GSM: +359 893 691 576 доц. д-р инж. В. Димитров
Секция “Електротехника, автоматика и информационни
технологии“
·Електротехника
·Електроника и автоматика
·Електроенергетика и ВЕИ
.Информационни технологии и компютърни системи
E-mail: eea_sl@mail.bg
GSM: +359 895 586 477 гл. ас. д-р инж. Д. Василев
Секция “Туризъм, хранителни и текстилни
технологии”
·Иновации в маркетинга и мениджмънта на туристическата
дейност
·Машини и технологии в текстилната и конфекционната
промишленост
·Машини и технологии в хранително-вкусовата промишленост
E-mail: textile_sl@mail.bg
GSM: +359 895 586 624 гл. ас. д-р инж. М. Сивова
Секция “Педагогика и мениджмънт”
·Управление на образованието
·Средства за обучение
·Обучаващи технологии
·Мениджмънт и маркетинг
E-mail: pedagogy_pm_sl@mail.bg
GSM: +359 893 690 896 гл. ас. д-р инж. М. Димитрова
Секция “Математика, физика и химия”
·Математика и информатика
·Физика и астрономия
·Приложна химия
E-mail: math_sl@mail.bg
GSM: +359 895 586 505 ас. д-р Н. Иванова

"МЛАДЕЖКА НАУЧНА СЕСИЯ "60 години Колеж Сливен""
· В рамките на тематичните направления на конференцията
ще се проведе младежка научна сесия, на която се поканват
да вземат участие ученици, студенти и докторанти. Участието
с доклади е безплатно.Одобрените от рецензенти доклади ще
бъдат публикувани в книжка 35, том 3 на списанието
“Известия на съюза на учените в България", което е в
референтния списък на НАЦИД.

Работни езици
Английски;Български;Руски;Немски;Френски.

Такса за участие
1. Такса за участие с доклад - 120 лв.
Включва публикуване на един доклад
в едно от посочените в поканата периодични издания,
коктейл (вечеря) и кафе паузи.

2. Такса за участие без доклад - 60 лв.
Включва коктейл (вечеря) и кафе паузи.

3. Такса за публикация за всеки следващ
доклад след първия - 80 лв.
Включва публикуване за всеки следващ доклад
след първия в едно от посочените в поканата
периодични издания.

Таксата се превежда по банкова сметка:
IBAN BG06 BUIN 956 150 0005 7073; BIC BUIN BGSF
на ТБ “Алианц България“ АД Бизнес Център “Сливен“,
в полза на НКМУ “ММММЕИ”.
В документа за превод се вписват трите имената на
участниците.

Публикуване
Докладите се отпечатват в едно от следните списания:
”Механика на машините” ISSN 0861-9727,
”Машиностроене и машинознание” ISSN 1312-8612,
”Топлотехника” ISSN 1314-2550,
”Известия на Съюза на учените-Сливен” ISSN 1311-2864
”Известия на ТУ-Сливен” ISSN 1312-3920.
Доклади на английски език, с висока научна стойност и
качество ще бъдат представени за публикуване в авторитетно
научно списание, индексирано в Scopus.
Авторите представят докладите при регистрацията,
разпечатани в два екземпляра (като страниците са
номерирани с молив на гърба) и на CD носител.
Изисквания за оформление на докладите и образци са
предоставени на страницата на конференцията
на електронен адрес:
http://tu-sliven.com/Konference/Sliven/KonfSliven.html

