ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ
ПОЧЕТЕН ПРЕДСЕДАТЕЛ
проф. дн инж. Иван Кралов – Ректор на ТУ – София
ПРЕДСЕДАТЕЛ
доц. д-р инж. Георги Станчев – Р-л кат. ОТСК

НАУЧЕН СЕКРЕТАР
доц. д-р инж. Боряна Илиева – Зам. р-л кат. ОТСК
ЧЛЕНОВЕ
проф. д-р инж. Любомир Димитров – Зам. ректор на ТУ – София
доц. д-р инж. Румен Фиданов – Декан на МФ
доц. д-р инж. Васил Пенчев – Зам. декан на МФ
проф. д-р инж. Михаил Лепаров – кат. ОТСК
проф. д-р инж. Георги Димчев – БСС
проф. дн инж. Христо Шехтов – ЛТУ, София
проф. Ангелос Захариадис – Honorary President of ENEPROT
проф. Ивана Миатович – University of Belgrade
проф. Невнихал Ердоган – Kocaeli University
проф. д-р инж. Шабан Буза – University of Prishtina
доц. Бадеа Лепадатеску – Transilvania University of Brasov
маг. инж. Таня Михайлова – НПГПТО „М. Ломоносов“
маг. инж. Цветелина Стойкова – ПГМЕТ - Плевен
маг. инж. Ивелин Буров – БИС
маг. инж. Ирен Дабижева – БИС
маг. инж. Лилия Смедарчина – БСС
ОРГАНИЗАТОР: КАТЕДРА „ОСНОВИ И ТЕНИЧЕСКИ СРЕДСТВА ЗА КОНСТРУИРАНЕ“
МАШИНОСТРОИТЕЛЕН ФАКУЛТЕТ, ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ

Научната конференция „Основи и технически средства за
конструиране“ е форум за сътрудничество между преподаватели,
учени, докторанти и студенти, които работят в различни области на
науката и педагогиката. Организатори са Технически университет –
София, Машиностроителен факултет, катедра „Основи и технически
средства за конструиране“, Български институт за стандартизация,
Български съюз на стандартизаторите. Надяваме се тази
конференция да се превърне в ежегоден форум за споделяне на
научни постижения, идеи и добри практики между съмишленици.
Дата и място на провеждане: На 24 и 25.10. 2022г. в Библиотечноинформационен център на Технически университет – София.
Докладите ще се представят присъствено и онлайн за участниците,
които имат ограничение за пътуване.

ПРОГРАМЕН КОМИТЕТ
ПРЕДСЕДАТЕЛ
доц. д-р инж. Васил Пенчев – кат. ОТСК

ЧЛЕНОВЕ
проф. д-р инж. Михаил Лепаров – кат. ОТСК
доц. д-р инж. Петър Горанов – кат. ОТСК
доц. д-р инж. Маруся Теофилова – кат. ОТСК
доц. д-р инж. Ирена Николова – кат. ОТСК
доц. д-р инж. Елена Тодорова – кат. ОТСК
доц. д-р инж. Радка Ангелова – кат. ОТСК
доц. д-р инж. Милчо Георгиев – кат. ОТСК
доц. д-р инж. Мариета Янчева – кат. ОТСК
гл.ас. д-р инж. Росица Манолова – кат. ОТСК
ас. инж. Емилия Чалъкова – кат. ОТСК
СЕКРЕТАРИАТ
гл. ас. д-р инж. Мариана Митова – кат. ОТСК
гл. ас. д-р инж. Светлана Янева – кат. ОТСК
гл.ас. д-р инж. Десислава Колева – кат. ОТСК
гл.ас. д-р инж. Десислава Георгиева – кат. ОТСК
маг. Силвиана Тодорова – БСС
ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ
▪ Основи на конструирането
▪ Методология на проектирането
▪ CAD и роботика
▪ Приложна геометрия и инженерна графика
▪ Техническо законодателство, стандартизация и мениджмънт
▪ Предизвикателства пред съвременното образование
▪ Интериорен дизайн и архитектура

За регистрация и допълнителна информация:
https://otsk-nk.tu-sofia.bg/

ВАЖНИ СРОКОВЕ
Регистрация и резюме
04.09.2022
Потвърждаване на регистрацията
06.09.2022
Пълен текст на доклада
18.09.2022
Рецензиране
25.09.2022
Заплащане на таксите
25.09.2022
Окончателно оформяне
02.10.2022
Обявяване програмата на конференцията 10.10.2022
Провеждане на конференцията
24-25.10.2022
ТАКСИ
▪ Такса правоучастие и публикация – 100 лв.
▪ Такса правоучастие (съавтори и придружаващи лица) – 80 лв.
▪ Такса правоучастие и публикация за студенти и докторанти – без
такса. При желание за участие в коктейла – 80 лв.
Tакса правоучастие и публикация включва сборник научни трудове
– електронно издание, делегатски комплект, кафепаузи, коктейл.

Всички приети доклади ще бъдат публикувани в „Българско
списание за инженерно проектиране”, ISSN 1313-7530, издание на
хартиен носител (не е включено в таксата) и електронно издание,
включено в Националния референтен списък на НАЦИД.
Заплащането на таксите се извършва по банков път.
БАНКОВА СМЕТКА
IBAN BGN– BG89BPBI79401046139702
BAN EUR - BG98BPBI79401446139701
BIC код: BPBI BGSF
Банка Юробанк България АД
Основание: Такса за НК ОТСК 2022, име на участника
Дата на провеждане: 27-28.10.2022г.
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