ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ
ФИЛИАЛ ПЛОВДИВ
Организационен комитет:
Почетен председател:
проф. дтн. Георги Михов
Председател:
проф. д-р Въльо Николов
Зам. председател: проф. д-р Михаил Петров
Членове:
проф. д-р Гриша Спасов, доц. д-р Пепо Йорданов,
доц. д-р Крум Кутрянски, доц. д-р Християн Панайотов,
доц. д-р Никола Георгиев, доц. д-р Николай Каканаков,
доц. д-р Иван Костов, доц. д-р Антон Лечков,
доц. д-р Ангел Ленгеров, проф. д-р Добрин Сеизински,
доц. д-р Борислав Пенев, доц. д-р Валентина Пройчева,
доц. д-р Тони Михова, доц. д-р Николай Петришки,
доц. д-р Дечко Русчев, доц. д-р Валентин Владимиров
Програмен комитет:
Председател: проф. д-р Галидия Петрова, ТУ–София, филиал Пловдив
Членове:
акад. проф. дтн. Юрий Кузнецов, Украйна
акад. проф. дтн. Николай Мишкин, Беларус
проф. д-р, д-р х.к. Николай Ганев, Чехия
проф. д-р Марсел Попа, Румъния
проф. дтн. Ернст Винтнер, Австрия
проф. дтн. Марк Химберт, Франция
проф. д-р Окияй Кайнак, Турция
проф. дтн. Андре Барако, Франция
проф. дтн. Едмундс Теирумниекс, Латвия
проф. д-р Франтишек Зезулка, Чехия
проф. д-р Петр Лоуда, Чехия
проф. д-р Никола Касабов, Нова Зеландия
проф. д-р Ахмед Хафайфа, Алжир
доц. д-р Абделлах Кузу , Алжир
проф. дтн. Иван Ячев, ФНТС, ТУ – София, България
проф. дтн. Емил Николов, ТУ – София, България
проф. дтн. Ради Романски, ТУ – София, България
проф. дтн. Тодор Стоилов, БАН, България
проф. дтн. Марин Ненчев, ТУ – София, филиал Пловдив
проф. дтн. Веско Панов, ТУ – София, България
проф. д-р Бончо Бонев, ТУ – София, България
проф. д-р Илия Илиев, ТУ – София, България
проф. д-р Даниела Гоцева, ТУ – София, България
проф. д-р Владимир Пулков, ТУ – София, България
проф. д-р Огнян Наков, ТУ – София , България
проф. д-р Петър Гецов, ИКИ, БАН, България
проф. д-р Георги Тодоров, ТУ – София, България
проф. д-р Любомир Димитров, ТУ – София, България
проф. д-р Младен Велев, ТУ – София, България
проф. д-р Иван Кралов, ТУ – София, България
проф. д-р Валери Младенов, ТУ – София, България
проф. д-р Андон Топалов, ТУ – София, ф-л Пловдив, България
Технически секретариат: инж. Цветан Петров,
инж. Христо Христев, инж. Лалка Ботева

НАУЧНИ СЕКЦИИ И ТЕМАТИКА
1. Машиностроене и транспорт







Авиационна техника и технологии
Машиностроителна техника и технологии
Машиностроене и уредостроене
Механика
Транспортна техника и технологии
Полиграфия

2.Електротехника,електроника и автоматика





Автоматика и системи за управление
Електроника и електронни технологии
Електротехника и електроенергетика
Оптоелектронна и лазерна техника

3. Информатика, комуникационна и
компютърна техника и технологии
 Информатика, биоинформатика и електронно
здравеопазване
 Компютърни системи и технологии
 Комуникационна техника и технологии

4. Природни и икономически науки
 Математика, физика и химия
 Икономика и мениджмънт

Работни езици:
български, английски

Такса за правоучастие:
за български участници
(членове на професионални организаци
за висше образование) –
90 лева
за чуждестранни участници –
90 €
за докторанти и студенти –
50 лева

Всеки участник заплатил такса има право:
- да представи до 2 доклада самостоятелно или в
съавторство, за всеки от които се заплаща отделна
такса.
- да получи:




програма на конференцията
сборник с доклади на CD
кафе и чай по време на паузите
коктейл

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЯ,
ФИЛИАЛ ПЛОВДИВ

ЗАЯВКА
за участие в научна конференция
“ТЕХСИС‘17”
Име презиме фамилия: …………………………..
…………………………………………….………
Научно звание и степен: …………………………
…………………………………………….………
Месторабота и длъжност: ……………………….
…………………………………………….………
Адрес за кореспонденция (телефон, e-mail).…….
…………………………………………….………
…………………………………………….………
…………………………………………….………
Тематично направление: ………………………...
…………………………………………….………
…………………………………………….………
…………………………………………….………
Заглавие на доклада: ……………………………..
…………………………………………….………
…………………………………………….………
…………………………………………….………
Съавтори: ………………………………………...
…………………………………………………….
Моля да резервирате хотел за следните дни:
дати

Дата: ……………..

стая,1-2
.стая

Подпис: ……………..

ВАЖНИ СРОКОВЕ
17.03.2017 Изпращане на заявка за участие и
10.04.2017 пълен текст на доклада

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ
ЗА ОФОРМЯНЕТО НА ДОКЛАДИТЕ

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ
СОФИЯ, ФИЛИАЛ ПЛОВДИВ

18.04.2017 Потвърждение за получаване на
докладите

Пълният текст на докладите трябва да бъде
подготвен с помощта на WinWord (в четен брой
страници) и не трябва да превишава 6 страници.
За по-лесно оформяне на докладите в
съответствие с изискванията на редакционния
борд предлагаме «образец», който задължително
следва да използвате за оформяне на доклада.
Макет и подробна инструкция за оформлението
на докладите ще намерите на конферентния сайт:
http://techsys. tu-plovdiv.bg
Докладите, които не са подготвени съгласно
изискванията и не са получени до определения
краен срок, няма да бъдат представени за
рецензиране и отпечатване.
Докладите от конференцията ще бъдат
издадени на CD носител и публикувани на сайта
на конференцията, а написаните на английски
език и отговарящи на изискванията на “Journal of
the Technical University Sofia, Plovdiv Branch,
Fundamental Sciences and Applications”, ще бъдат
отпечатани в него.

ДНИ НА НАУКАТА
НА ТУ - СОФИЯ

05.05.2017 Изпращане на съобщение за приет
или не приет доклад;
12.05.2017 Заплащане и получаване на документ
за платена такса за правоучастие;
17.05. 2017 Регистрация на участниците
18.05. 2017 Oткриване на конференцията
Заявки, резюмета и доклади се изпращат
в
електронен вид на e-mail адреса на конференцията
или през регистрационната форма на сайта на
конференцията. Същите се включват в програмата
след рецензиране. Докладите на конференцията ще
бъдат поместени в сборник на електронен носител –
CD и онлайн издание, и дадени на участниците.

АДРЕСИ ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ:
Технически университет София,
Филиал Пловдив, за ТЕХСИС’17
4000 Пловдив
ул. “Цанко Дюстабанов” № 25
Web адрес:http://www.tu-plovdiv.bg
Научен организационен секретар:
гл. ас. д-р Севил Ахмед
тел.: +359 32 659 517
е-mail: sevil.ahmed@tu-plovdiv.bg
За справки и кореспонденция:
Технически секретар:
инж. Лалка Ботева
тел.: +359 32 659 541
е-mail: techsys@tu-plovdiv.bg

ПОКАНА
ЗА
ШЕСТА МЕЖДУНАРОДНА
НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ

ТЕХНИКА, ТЕХНОЛОГИИ
И СИСТЕМИ „ТЕХСИС 2017”

Таксата за правоучастие следва да бъде преведена по банковата сметка на ТУ София, (с текст за
ТЕХСИС’17 и името на автора):

“ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ
СОФИЯ, ТЕХНОЛОГИИ“ ЕOОД
Банков КОД: BIC: BPBIBGSF
IBAN: BG89 BPBI 79401 04613 9702
Юробанк И Еф Джи България АД

–

Таксата (с увеличение 20 %) може да бъде
внесена и при регистрацията в гр. Пловдив.

18 - 20 МАЙ 2017
ПЛОВДИВ

