Втора национална конференция с
международно участие
“ Активно-адаптивни електрически
мрежи – 2015”
16-17 май 2015 г.
Сливен

ЗАЯВКА
1. Име и фамилия: ...........................................................
..............................................................................................
2. Научно звание, степен: ...............................................
3. Месторабота: .................................................................
4. Населено място: ............................................................
5. Служебен адрес, тел., e-mail: ......................................
...............................................................................................
6. Научно направление:
□ Тенденции в изграждането на активно-адаптивни
електрически мрежи
□ Защита и автоматизация в активно-адаптивни електрически мрежи
□ Силова електроника в активно-адаптивните електрически мрежи
7. Тема на доклада: ..........................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
8. Автори: ...............................................................
9. При изнасяне на доклада ще използвам:
шрайбпроектор □ мултимедия □
10. Участие в конференцията:
доклад □
постер □
задочно участие □
11. Резервация: Желая да направя резервация за:
две нощувки □ една нощувка □
Допълнителни изисквания: ………………………
………………………………………………………
Пристигане …… ...2015 г. Отпътуване …… …..2015 г.
Попълнената заявка, моля, изпратете на еmail-адрес:
stefned@abv.bg

ВАЖНИ СРОКОВЕ:

25.04.2015 г. – Изпращане на заявки за участие
30.04.2015 г. – Потвърждаване на заявките за
участие
10.05.2015 г. – Изпращане пълния текст на
доклада
12.05.2015г. – Изпращане на програмата на
конференцията.
16.05.2015 г. – 14 ч. Регистрация на участниците.
15 ч. Откриване на конференцията.
Таксата за правоучастие се заплаща при
регистрацията.

ТАКСИ:
А. Български участници
Такса правоучастие:
- за преподаватели и докторанти – 40 лв.
- за студенти
– 10 лв.
- за всеки следващ доклад
– 10 лв.
Б. Чуждестранни участници
Такса правоучастие:
- първи доклад
- за всеки следващ доклад

– 30 Euro
– 10 Euro

Приетите
доклади
ще
бъдат
отпечатани в научното списание
„Известия на ТУ-Сливен” ISSN
1312-3920

Конференцията ще се проведе в ИПФСливен, ТУ-София:
Всеки участник заплаща вечерята и
нощувките си.
РАБОТНИ ЕЗИЦИ: български, английски и
френски.

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОФОРМЯНЕ
НА ДОКЛАДИТЕ
Текстовете на докладите трябва да са подготвени за
окончателно
отпечатване.
Не
се
предвижда
допълнително редактиране. Максималният обем е 6
страници.
1. Докладите да бъдат отпечатани едностранно –
формат А4. Полетата на всяка страница трябва да са:
ляво- 20 мм, дясно - 20 мм, горно – 20 мм, долно – 20
мм. На листа не се чертае рамка. Междуредово
разстояние – Single.
2. Текстът да бъде оформен по следния начин:
ЗАГЛАВИЕ – Font: Times New Roman; Size: 14; Font
style: Bold; Effects: All Caps; Alignment: Centered; First line: 0
мм. ИМЕНАТА НА АВТОРИТЕ се печатат през 1 празен ред
под заглавието в разгърнат вид – пълно собствено, инициал
на бащиното и пълно фамилно име; Font: Times New Roman,
Size: 12, Font style: Bold, Alignment: Centered; First line: 0мм.
ЗАГЛАВИЕТО И ИМЕНАТА НА АВТОРИТЕ НА
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК се разполагат както в образеца на
български език през 1 празен ред.

АНОТАЦИЯТА И КЛЮЧОВИТЕ ДУМИ НА
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК се оформят така: анотацията
(ABSTRACT) в обем до 10 реда през 1 празен ред – Font:
Times New Roman; Size:10; Font style: Italic; Alignment:
Justified; First line: 10 мм; през 1 празен ред следват
ключовите думи (дескриптори – КЕУWORDS) – Font:
Times New Roman; Size: 10; Font style: Italic; Alignment:
Justified; First line: 10 мм. И двата елемента са с отстъп
10 мм вляво и вдясно от рамката, ограничаваща
основния текст.
ОСНОВЕН ТЕКСТ – Font: Times New Roman; Size: 12;
First line: 10 мм; Alignment: Justified; междуредово разстояние
– Single.

Фигурите (черно-бели) и таблиците да бъдат
интегрирани в текста и да имат под тях номерация и
наименование (центрирано). Дебелината на линиите в
чертежите и таблиците да бъде минимум 1 пункт.

Литературата се цитира в края на доклада.

Адресите за кореспонденция се изписват след
последната страница, като се посочват трите имена на
авторите с научните им звания, степени, научната
организация.

ПОКАНА

Технически Университет - София
Инженерно-педагогически факултет – Сливен
Катедра „Електротехника, електроника и автоматика”

ОРГАНИЗИРА
СЕКЦИИ:
„Тенденции в изграждането на активно-адаптивни
електрически мрежи”
Председател: проф. д-р инж. Стефка Неделчева

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ:
Председател: проф.
Членове: 1.

д-р инж. Стефка Неделчева

проф. дтн инж. Румен Каров

2. проф. д-р инж. Неделчо Неделчев
3. проф. д-р Филип Поджи
4. доц. д-р инж. Пенчо Георгиев
5. доц. д-р инж. Даниел Каров
6. доц. д-р инж. Веселин Чобанов
7. д-р инж.Мишо Мацанков
8. д-р инж.Стоян Божков

Технически секретар:доц.д-р инж. Веселин Чобанов

Национална конференция с международно
участие

“Активно-адаптивни електрически
мрежи - 2015”

“Защита и автоматизация в активно-адаптивни
електрически мрежи”
Председател: проф. д-р инж. Неделчо Неделчев
Технически секретар: гл.ас. д-р инж. Мишо
Мацанков
“Силова електроника
електрически мрежи”

в

активно-адаптивните

Председател: проф. дтн инж. Румен Каров
Технически секретар: д-р инж. Стоян Божков
Научен секретар: Доц. д-р Даниел Каров
Организационен секретар:
Г-жа Антоанета Иванова
Адрес за кореспонденция e-mail: stefned@abv.bg
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