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11 и 12 май 2017 г. – ФАКУЛТЕТ "ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ" – ЯМБОЛ 

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: проф. двмн Ив. Въшин – Ректор на Тракийски университет - Стара Загора 

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ: проф. д-р инж. Кр. Георгиева – Декан на ФТТ - Ямбол, ТУ – Стара Загора 

ЧЛЕНОВЕ: 

проф. Хр. Белоев – РУ “А. Кънчев” 
проф. Г. Тасев – ССКБ 
проф. В. Брезин – НТСЛ 
проф. Т. Нешков – ТУ – София 
проф. Д. Чакърски – ТУ – София 
проф. М. Михов – ЛТУ 
проф. Св. Георгиева – Аф, Тракийски университет 
доц. Ст. Ковачева – ЛТУ 
доц. Д. Георгиева – ЛТУ 
доц. Н. Георгиева – ФТТ, Тракийски университет 
доц. Бл. Стойкова – СФ, Тракийски университет 
доц. Д. Заимова – СФ, Тракийски уиверситет 
доц. Е. Лавренцова – ПФ, Тракийски университет 
доц. Д. Маркова – ТУ – Габрово 

акад. В. Кряжков – Русия 
акад. Дж. Катзитадзе – Грузия 
проф. Пл. Кангалов – РУ “А. Кънчев” 
проф. Г. Кожухарова – ДИПКУ, ТрУ - Ст. Загора 
проф. Зд. Ткач – Словакия 
проф. Ал. Токарев – Русия 
проф. Ал. Валиев – Русия 
проф. Х. Айхлер – Германия 
проф. К. Иле – Германия 
проф. Л. Легат – Чехия 
проф. С. Игнатюк – Полша 
проф. Ян. Шчепаняк – Полша 
проф. Л. Теппер – Израел 
доц. Ер. Саркинов – Казахстан 

Целта на конференцията е: 
1. Да даде възможност за изява на докторанти, млади учени, магистри и студенти, с техни разработки и 

доклади, по проблемите на мениджмънта и качеството; 
2. Да повиши квалификацията на младите учени за провеждане на научни изследвания по мениджмънт 

и качество. 
Конференцията е предназначена за докторанти, млади учени, магистри и студенти от университети, 

висши училища, колежи и институти, специалисти и мениджъри от производствени, търговски и обслужващи 
фирми и организации. 

Пред участниците в Международната научна конференция ще бъдат изнесени лекции по 
изискванията за разработване на докторски дисертации и по управление на качеството. 

Тематични направления: 

 Техника и технологии в машиностроенето, 
земеделието и автотранспорта 

 Моден и текстилен дизайн и технологии 

 Електротехника, електроника и автоматика 

 Компютърни технологии и приложна 
математика 

 Енергетика, Енергийна ефективност,  

 Хранителна наука и технология 

 Приложение на маркетинга и мениджмънта 

 Икономически аспекти на качеството  

 СУ (качество, околна среда, условия на труд, социална 
отговорност, безопасност на храните, образование, 
туризъм, обществен сектор, ИСУ и др.) 

 Качество на медицинските услуги 

 Качество на образованието 

 Качество и надеждност на продукцията 

 Мениджмънт в промишлеността, земеделието и 
горското стопанство 

 

Научни направления: Биологични, Икономически, Медицински, Технически, Агрономически, 
Лесовъдни, Обществени и други науки, Екология, Управление на качеството, Статистически методи за 
управление на качеството. 

ФЕДЕРАЦИЯ НА НАУЧНО-

ТЕХНИЧЕСКИТЕ СЪЮЗИ 
ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ 
УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ 

ТО НА НТС – Димитровград 



До участие се допускат доклади и съобщения, с научен и научно-приложен характер, свързани с 
посочените научни направления, които са резултати от изследвания на млади учени (самостоятелно или с 
техните научни ръководители, но младият учен трябва да е водещ в доклада и той да го представя. 

Изисквания към докладите за включване в „Сборник научни трудове” са: Пълният текст на 
докладите следва да бъде формат .doc или .docx – А4 с обем до 8 стр., вкл. илюстрациите; с отстояния 
отгоре, отдолу, отдясно и отляво – 25 mm; шрифт – Arial - 12; междуредово разстояние – Single; отстъп (нов 
ред на абзац) - 1 cm; Страниците да не бъдат номерирани. Заглавието на доклада да е с главни букви, 
центрирано и почернено, на български и на езика на резюмето, имената на авторите под заглавието с 
научните степени и звания, месторабота и email адрес да са на кирилица и на латиница; Резюме на език, 
различен от езика на основния доклад, във формат .doc или .docx, от 200 до 350 думи и до 10 ключови 
думи. Фигурите и таблиците (черно-бели) да са направени с някой от разпространените програмни продукти 
и да са вградени в текста на доклада, а не на отделни страници. Всеки участник има право да представи до 
три доклада, като за втори и трети доклад се заплаща само такса публикация. Оригиналът на доклада 
трябва да бъде предоставен на хартиен и на електронен носител. Докладите може да се представят на 
български, руски или английски език. Доклади, непредставени в срок и неотговарящи на посочените 
изисквания, както и доклади, представени на слайдове не се публикуват. 

Времетраене за изнасяне на доклад – до 10 минути; При невъзможност за участие в секционните 
заседания на конференцията и изнасяне на доклада, той ще бъде представен в постерната сесия, а 
авторите, трябва да уведомят за това до 20.04.2017 г. В този случай се заплаща само „Публикационна такса”, 
а докладът ще бъде публикуван в изданията на конференцията. 

Всички доклади, допуснати до представяне и станали публично достояние на секционните или 
постерните заседания, след рецензиране и редактиране от Редколегията, ще бъдат публикувани в „Сборник 
научни трудове”, който се депозира в Народната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий” (ISSN и се включва в 
международната информационна система). 

В програмата на конференцията ще бъдат включени само доклади, които са оценени положително от 
рецензентите и са оформени в съответствие с изискванията; Всички участници получават Сертификат. 

УСЛОВИЯ: 

 Заявка за участие с доклад и пълният текст на докладите да бъдат изпратени до 20.04.2017 г., а 
заявка за участие без доклад, съгласно приложения формуляр се изпраща до 05.05.2016 г. Приемат 
се и заявки по телефон, факс или e-mail. 

 Таксата за участие в размер на 60 лв. /72 лв. с ДДС/ трябва да бъде преведена до 05.05.2017 г. по 
банкова сметка: IBAN – BG39 UNCR 7630 1007 2746 01, BIC код на УниКредит Булбанк 
UNCR BGSF, с титуляр ССКБ или платена на място при регистрацията (при предварително 
подадена заявка), но завишена с 12 лв. 

 Внесените по банков път такси при необходимост се доказват с копие от платежното нареждане. 

 На 11.05.17 г. ще имате възможност да се включите в тържествената вечеря с много музика и 
приятни дискусии в делови порядък. 

 В таксата са включени: участие в конфеенцията, „Сборник научни трудове”, кафе паузи. 

Регистрация на участниците: от 09.00 часа на 11.05.2017 г. Откриване: 14.00 часа на 11.05.2017 г. 
 

Адрес за заявки и контакти: София – 1000, ПК 431, ул. Г. С. Раковски № 108 

ССКБ: тел./факс: 02/988-40-75, GSM: 0879 602 164; e-mail: sskb@abv.bg 

Ямбол - 8600, ул.“Граф Игнатиев“ №38 

Факултет "Техника и технологии" - Ямбол, Тракийски университет, България 

тел./ факс: 046/66-91-83; GSM: 0889 339 914; e-mail: nely.georgieva@trakia-uni.bg 

......................................................................................................................................................................... 
До: ССКБ 

З АЯВК А З А УЧ АСТИЕ  

в XХVI Международна научна конференция „Мениджмънт и качество” за млади учени 

Име, презиме, фамилия: ....................…………………...........................… Месторабота: ……………………….......................…...… 

Сл. адрес: п.к. ........…. гр. ....…................……………. ул. № .............................………….........……………………................................ 

телефон: ……......................………; факс: …..…..................…..………; е-mail: .................................................................................... 

Идент. № ……................…....; Идент № по ЗДДС ..….................…….; МОЛ: ..................................................................................... 

Участие като слушател: Участие с доклад: Таксата ще бъде внесена: Отбележете с 
Х желаното:     по банков път,       на място при регистрацията 

Заглавието на доклада е: ..................................................................................................................................................................... 

При изнасяне на доклада ще ползвам: ................................................................................................................................................ 

Дата: …………………….      Заявител: ……………………….. 


