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ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Проф. д-р Кирил Стойчев
GSM 0885625870,Тел. 02 46 26 292,
kstoichev@ims.bas.bg
ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛИ:
Проф. д-р Пламен Ташев
GSM 0899 936 148,
Тел. 02 46 26 241,
ptashev@ims.bas.bg

Доц. д-р Стойко Гюров
GSM 0893 780 688,
Тел. 02 46 26 297,
s_gyurov@ims.bas.bg

СЕКРЕТАР:
Доц. д-р Любомир Анестиев
GSM 0895 785 303,Тел. 02 46 26 297,
lanestiev@yahoo.com, lanestiev@ims.bas.bg
ПО-ВАЖНИ ДАТИ:
15.03.2017 г. – Заявка за участие с доклад
10.04.2017 г. – Одобряване на докладите
10.05.2017 г. – Предаване на докладите
15.05.2017 г. – Заявка за участие без доклад
29.05.2017 г. – Откриване на конференцията
30.05.2017 г. – Закриване на конференцията

Изисквания към ръкописите
Приемат се разработки (на английски и български) в
областта: металознание, металолеене, нови материали и
технологии, хидро- и аеродинамика, национална
сигурност.Ръкописите на пленарните и постерни доклади
се изготвят в обем до 5 стр. на MicrosoftWord, шрифт
TimesNewRoman,
големина
12,
междуредово
пространство 1.0 (1.0 lines), Page Setup по 2 см и се
представят на електронен носител. Постерните доклади се
представят в електронен вариант на една страница във
формат pdf удобен за презентиране на мулти медия.
Заглавие. Без съкращения, големина на шрифта 14,
повдигнато (bolt), центрирано, главни букви.
Автори. Двете имена на авторите без съкращения,
големина на шрифта 12, повдигнато (bolt),
центрирано.
Организация. Пълно име и адрес на организацията,
големина на шрифта 12, центрирано.
Резюме. До 15 реда, големина на шрифта
12.Представените на български език ръкописи трябва
да съдържат и резюме на английски език.
Ключови думи. До пет, големина на шрифта 12,
(Italic).
Изложение. Структурирано на секции примерно по
следния начин: увод (въведение), експериментални
техники, теоретичен подход, резултати, коментар,
изводи, благоданости, литература - секциите
номерирани.
Илюстрации, таблици. Поставят се в текстана ръкописа.

Металознание, хидро- и
аеродинамика, национална сигурност
’2017

В изложението се отбелязват с курсив (Italic) (фиг.3, табл.
1). Отделните елементи в илюстрациите да са означени с
цифри или букви и да се избягват текстове в полето на
фигурите. Снимките да са достатъчно контрастни. Цветни
илюстрации не се приемат.

Под председателството на
акад. Стефан Воденичаров

Формули. Подравнени в ляво, номерирани в дясно с
арабски цифри в малки скоби (...). Всички цифри,
букви и символи трябва да са четливи, както и горните
и долни индекси.
Благодарност. Преди литературата.
Литература. Подрежда се по реда на цитиране с
арабски цифри в средни скоби […].
Работни езици: български и английски.
Демонстриране чрез мултимедия.
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ПРОГРАМЕН КОМИТЕТ
Председател: Акад. Стефан Воденичаров,
Зам. председатели: Проф. Людмил. Дренчев, дтн,
проф. д-р КирилСтойчев, доц. ЛенкоСтанев
Членове:Акад. проф. А. Попов, дфн - ИМСТЦХ–
БАН, чл.кор. проф. Хр. Белоев, дтн - РУ”Ангел
Кънчев”, проф. д-р Д. Братанов- РУ”Ангел
Кънчев”,проф. Ан. Черепанов, дфмн - Институт
теоретической иприкладной механики, Сибирское
отделение РАН, Новосибирск, Русия,Prof. Dr. Taha
Mattar; Ph.D., M.Sc., MSc in Economics, B.Sc. State
Prize in Advanced Technological Sciences, Кайро
Египет, проф. В.Тошков, дтн -ТУ-София, проф. В.
Анчев, дтн - ТУ-София, проф. Р. Русев, дтн - ТУВарна, проф. Д. Ставрев, дтн - ТУ-Варна, проф. д-р
Й. Генов - ТУ-София, проф. д-р Т. Кузманов -ТУГаброво проф. д-р Н. Попов - ИМСТЦХ–БАН, проф.
И. Пършоров, дтн - ИМСТЦХ–БАН, проф. Н.
Личков, дтн - ИМСТЦХ–БАН, проф. д-р Р. Кишев ИМСТЦХ–БАН, проф. д-р Ем. Миланов ИМСТЦХ–БАН, проф. д-р Н. Дюлгеров ИМСТЦХ–БАН, проф. д-р Л. Лаков - ИМСТЦХ–
БАН, проф. д-р Ст. Тодоров - ИМСТЦХ–БАН, ген.
м-р д-р Т. Дочев- ВА „Г.С.Раковски”, доц. Ст.
Гюров - ИМСТЦХ–БАН,
ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ
Председател:
Проф. д-рКирил Стойчев
Зам. председател: Проф. д-р Пламен Ташев
Доц.д-р Стойко Гюров
Научен секретар: Доц. д-р Любомир Анестиев
Членове:Проф. д-р Н. Дюлгеров, проф. д-р Ст.
Петков, доц. д-р К.Даскалов, доц. д-р И. Пенков,
доц. д-р Ст. Бушев, доц. д-р С. Вълканов, доц. д-р К.
Калчевска, доц. д-р Я. Лукарски, гл. ас. д-р Ст.
Пършоров, д-р Д. Димитров, д-р ВалериПъневски
Секретариaт:Доц.д-р
Р.Димитрова

В.

Николова,

гл.ас.

д-р

Организатори, Гл. ас. д-р Г. Стефанов, гл. ас.д-р В.
Пехливански, гл. ас. д-р Я. Бойчев, гл. ас. д-р М.
Манилова, Ал. Паунски, М. Спасова, Р. Боцева.

Програма:
29.05.2017 г.
08.30-10.00 ч. - Регистрация
10.00-10.30 ч. -Откриванена конференцията
10.30-12.15 ч. - I сесия секционни доклади
12.15-13.30 ч. – Обедна почивка
13.30-15.00 ч. - II сесия секционни доклади
15.00-15.15 ч. – Кафе пауза
15.15-17.00 ч. - III сесия секционни доклади
10.00-17.00 ч. - V сесия постерни доклади
17.30 ч.
– Коктейл
30.05.2017 г.
09.30-10.45ч. - IVсесиясекционнидоклади
10.45-11.00 ч. - Кафе пауза
11.00-12.30ч. - Свободна дискусия
12.30 -13.00 ч. - Закриване на конференцията
Таксаправоучастие: 120 лв.–срещу данъчна фактура
за възстановяване на ДДС. Включва:
-участие в конференцията- с и без доклад и до 3
доклада с една такса за един участник;
- кафе пауза;
-Сборник с доклади на конференцията с пощенски
услуги;
Докладитещебъдатотпечатани в сборникISSN 13138308.
Трудоветенаанглийскиезикследрецензиранещебъдатпу
бликувани
в
„JournalofMaterialScienceandTechnology”ISSN
0819786. Изискванията към ръкописите за списанието са
отразени в сайтаhttp://jmst.ims.bas.bg.
Забележка: Студенти, редовни докторанти и пенсионери,

участващи със самостоятелни доклади - без такса за участие.
Таксата за участие се внася до 15 май 2017 г. по Банковата
сметка на конференцията е:ИМСТЦХ – БАН, Уни Кредит
Булбанк АД, BIC: UNCRBGSF, IBAN: BG84 UNCR 7630
3100 1177 58, гр. София, ул. Иван Вазов 1, текст: За
конференцията 2017, име и презиме на вносителя или при
невъзможност - при регистрация на участника.

Заявките
и
текстоветенадокладитедасеизпращатдоНаучниясек
ретарилидоСекретариaтанаконференцията:
- за български участници:
Доц. д-р Валентина Николова - Тел. 02 46 26 365,
valya_g@abv.bg
Гл. ас. д-р Р. Димитрова - Тел. 02 4626304;
rossy@ims.bas.bg
- за чуждестранни участници:
Доц. д-р Любомир Анестиев - Тел. 02 46 26 297,
0895 785 303, lanestiev@yahoo.com,
anestiev@ims.bas.bg

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ
.........................................................................................................
.........................................................................................................
(научно звание и степен, име и фамилия)

.........................................................................................................
(месторабота)

.........................................................................................................
(длъжност)

Адрес за кореспонденция:
.........................................................................................................
.........................................................................................................
(пощ. код, град, улица, Nо, блок, вход)

.........................................................................................................
.........................................................................................................
(служ. тел.)

(факс)

(e-mail)

Желая да участвам в:

 НационалнаконференцияМХАНС „17
Ще се включав програмата с:

 Доклад секционен
 Доклад постерен
Тема на доклада:
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
…………….........................………………………………………
Автори
.........................................................................................................
.........................................................................................................
……………………….......................……………………………..

