
-ВАЖНИ СРОКОВЕ

16.02.2018г. Изпращане на заявките за
участие с резюме на
доклада;

28.02.2018г. Потвърждение за получаване и
приемане на заявките на
докладите;

30.03.2018г. Изпращане на докладите и
заплащане такси за
правоучастие и  получаване на
документи за платени такси;

26.04.2018г. Регистрация на участниците
(9.00–10.00ч.).

Заявките и докладите се
изпращат в електронен вид на
e-mail адрес за
кореспонденция. Докладите на
участниците ще бъдат
комплектовани в сборник,
който ще бъде записан на CD и
публикуван в сайта на
Сдружението. Всеки от
участниците ще получи
екземпляр от записания на CD
сборник.

АДРЕСИ ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ:

СНЦ „ТО на НТС с ДНТ – Пловдив”
4000 Пловдив, ул. „Гладстон” №1

тел: 088 669 00 49
032 62 25 82

е-mail: lilia_jekova@hst.bg

ИЗИСКВАНИЯ
ЗА ОФОРМЯНЕТО НА ДОКЛАДИТЕ

Пълният текст на докладите трябва да
бъде подготвен с помощта на MS Word и не
трябва да превишава 6 страници.
Материалите се представят в два формата
- DOC и PDF. За по-лесно оформяне на
материала, предлагаме шаблон, който
задължително следва да използвате. След
изтегляне на файла с шаблона маркирате
примерното заглавие и върху него
набирате Вашето заглавие. По този начин
ще запазите шрифта и големината му. По
същия начин се процедира с текста на
доклада, имената на авторите,
електронните им адреси и т.н.

Шаблона прилагаме към поканата.
Същият може да бъде изтеглен от сайта на
Сдружението: www.hst.bg

Докладите, които не са подготвени
съгласно изискванията и не са получени до
определения срок, няма да бъдат
включени в програмата на Форума.

Докладите се представят чрез
презентация или постерно с размери на
постера до 700 x 900 мм.

Таксата за правоучастие следва да
бъде преведена по банковата сметка на
СНЦ „ТО НА НТС С ДНТ - ПЛОВДИВ”:
„Юробанк България” АД - Пловдив по
сметка:
IBAN: BG52 BPBI 7924 1065 2227 01;
BIC: BPBIBGSF;
СНЦ „ТО на НТС с ДНТ - Пловдив”,
за Младежки форум - 2018.

ММЛЛААДДЕЕЖЖККИИ ФФООРРУУММ --
22001188

„„ННААУУККАА,, ТТЕЕХХННООЛЛООГГИИИИ,,
ИИННООВВААЦЦИИИИ,, ББИИЗЗННЕЕСС ВВ
ММААШШИИННООССТТРРООЕЕННЕЕТТОО““

ППооссввееттеенн ннаа 4455 ггооддииннии
ккааттееддрраа ММААХХВВПП -- УУХХТТ ППллооввддиивв

ПП ОО КК АА НН АА
ЗЗАА УУЧЧААССТТИИЕЕ

2266--2277 ааппрриилл 22001188гг..

ДДоомм ннаа ннааууккааттаа ии
ттееххннииккааттаа -- ППллооввддиивв



Сдружението с нестопанска цел
„Териториална организация на

научно-технически съюзи с Дом на
науката и техниката - Пловдив”,

РНТС по Машиностроене - Пловдив
с любезната подкрепа на

Научно-технически съюз по
Машиностроене - София

и на
кат. МАХВП - УХТ- Пловдив,

ОРГАНИЗИРАТ

в Пловдив,
в Дома на науката и техниката,

ул. „Гладстон“ № 1,
на 26 - 27 април 2018 година

МЛАДЕЖКИ ФОРУМ - 2018
„НАУКА, ТЕХНОЛОГИИ, ИНОВАЦИИ,
БИЗНЕС В МАШИНОСТРОЕНЕТО“

за млади научни работници и
специалисти, докторанти и студенти.

ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ:
1. Машиностроителни технологии,

машини, инструменти, материали;
2. Машини и апарати за ХВ, БТ и ФП;
3.Опаковъчни материали технологии и

техника;
4. Хидравлични системи и съоръжения
5. Хладилна и климатична техника;
6. Хигиенен дизайн, безопасност и

управление на качеството в ХВ и БТП;
7. Технология и техника за производство

на храни и напитки.
8. Бизнес и предприемачество

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ

Почетен председател:
проф. дтн инж. Георги Попов

Председател:
проф. д-р инж. Иван Янчев

Членове:
проф. д-р инж. Стефан Стефанов
проф. д-р инж. Милчо Ангелов
проф. д-р инж. Васил Златанов
доц. д-р инж. Венцислав Ненов
доц. д-р инж. Христо Христов
доц. д-р инж. Иван Шопов
доц. д-р инж. Донка Стоева
доц. д-р инж. Снежана Атанасова
доц. д-р инж. Вилхем Хаджийски
доц. д-р инж. Иван Михайлов
доц. д-р инж. Илия Четроков
доц. д-р. Атанаска Тенева
маг. инж. Веселин Зографов
маг. инж. Райчо Райчев
маг. инж. Иванка Стоева
бак. инж. Христо Кръстев

СЕКРЕТАРИАТ
маг. инж. Лилия Жекова

РАБОТНИ ЕЗИЦИ
български, английски, руски

ТАКСА ЗА ПРАВОУЧАСТИЕ:
- за един (първи) доклад - 40 лева;
- за всеки следващ доклад (втори, трети)
- 20 лева;
- за презентация на фирма - 100 лева.

З А Я В К А  З А  У Ч А С Т И Е
В МЛАДЕЖКИЯ ФОРУМ - 2018

„НАУКА, ТЕХНОЛОГИИ, ИНОВАЦИИ,
БИЗНЕС В МАШИНОСТРОЕНЕТО”

Име презиме фамилия: …………………………..

…………………………………………….……….....

Месторабота и длъжност: ………………………..

…………………………………………….……….....

…………………………………………….……….....

Адрес за кореспонденция (телефон, e-mail):

…………………………………………….……….....

Тематично направление: ………………………....

…………………………………………….……….....

…………………………………………….……….....

Заглавие на доклада: ……………………………..

…………………………………………….……….....

…………………………………………….……….....

....................................................................................

....................................................................................

Съавтори: ………………………………………......

……………………………………………………......

……………………………………………………......

Моля, да ми резервирате в хотел (зачертай
излишното)
:

Дата: ……………......
Подпис: ……………..

за:
- 25.04.2018 г.
- 26.04.2018 г.
- 27.04.2018 г.

- единична стая
- легло в двойна
стая


