ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ
ФИЛИАЛ ПЛОВДИВ
ФОНДАЦИЯ „БЪЛГАРСКИ ВВС“
ВВС НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
и катедра

„ТРАНСПОРТНА И АВИАЦИОННА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ”
най-любезно Ви канят
на празника на специалност

„АВИАЦИОННА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ”

11-12 / 04 / 2018

НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ
„50 години безпилотна авиация в България“
11 април 2018 (сряда),
11:00 ч.
ТУ-София, филиал Пловдив
ЛЕТАТЕЛЕН ДЕН
12 април 2018 (четвъртък),
10:30 ч.
Летателна площадка „Марица” - LBMA
до с. Граф Игнатиевo

ПЪРВИ ДЕН – 11.04.2017 г.
ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ, ФИЛИАЛ ПЛОВДИВ
ФОНДАЦИЯ „БЪЛГАРСКИ ВВС“
ВВС НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
организират

НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ
„50 ГОДИНИ
БЕЗПИЛОТНА АВИАЦИЯ В БЪЛГАРИЯ“

във връзка с празника на
специалността „Авиационна техника и технологии“ и
Международния ден на авиацията и космонавтиката
ПРОГРАМЕН КОМИТЕТ
Почетен председател:
генерал-майор Цанко СТОЙКОВ

– Командир на ВВС.

Председател:
проф. д-р инж. Въльо НИКОЛОВ

– Директор ТУ-София, филиал Пловдив.

Членове:
о.р. бриг. ген. Спас СПАСОВ
– Председател на фондация „Български ВВС“;
доц. д-р инж. Пепо ЙОРДАНОВ – Декан на Факултета по машиностроене и
уредостроене, ТУ-София, Филиал Пловдив;
ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ
Председател:
проф. д-р инж. Добрин СЕЙЗИНСКИ – Ръководител на катедра „Транспортна и
авиационна техника и технологии“, ТУ-София, Филиал Пловдив.
Членове:
доц. д-р инж. Христиан ПАНАЙОТОВ – Зам.-декан на Факултета по машиностроене и
уредостроене, ТУ-София, Филиал Пловдив;
бриг. ген. Петьо МИРЧЕВ
– Зам.-командир на ВВС.
гл. ас. д-р инж. Стоян АВРАМОВ
– ТУ-София, филиал Пловдив,
управител на „ТЕЛЕСИС“ ООД - Пловдив;
доц. д-р инж. Атанас НАЧЕВ
– ТУ-София, филиал Пловдив;
о.з. полк. Георги КУТИНЧЕВ
– фондация „Български ВВС“;
Секретар:
маг. инж. Антон СИРОМАШКИ

ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОГРАМА НА НАУЧНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ - 11/04/2018
09:00 – 13:00 – Регистрация на участниците
11:00 – 11:15 – Откриване на форума, приветствия
11:15 – 13:30 – Пленарни доклади
13:30 – 14:30 – Обяд
14:30 – 16:00 – Заседания по секции
16:00 – 16:30 – Кафе-пауза
16:00 – 17:00 – Постерна сесия
16:30 – 18:00 – Заседания по секции
МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА:
ТУ-София, филиал Пловдив, IV учебен корпус, град Пловдив, ул. Цанко Дюстабанов 25

•
•
•
•

ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ:
Аеродинамика, динамика и безопасност на полета на летателни апарати;
Проектиране, конструкция и производство на авиационна техника;
Навигация, управление и експлоатация на авиационния транспорт;
Сигурност и отбрана.
•

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОКЛАДИТЕ
• Изискванията към докладите ще намерите на следната страница в Интернет:
http://www.tu-plovdiv.bg/journal_instructions.php
• Време за изнасяне на докладите:
20 min за пленарни доклади; 15 min за доклади по секции.
• Работни езици: български и английски.
• Правоучастие: безплатно
Правоучастието включва*:
- публикуване на докладите в електронен сборник;
- програма на научната конференцията;
- обяд и кафе-пауза.
*По решение на организационния комитет, част от докладите ще бъдат представени на постер,
за което авторите ще бъдат информирани.

Някои от докладите, които са на английски език и отговарят на изискванията на
списанието на Филиала - THE JOURNAL OF THE TECHNICAL UNIVERSITY SOFIA, PLOVDIV BRANCH, BULGARIA, “Fundamental Sciences and
Applications”, след рецензиране, ще бъдат публикувани в него.

•
•
•

ВАЖНИ СРОКОВЕ:
изпращане на заявка за участие – 05.04.2018 г.;
изпращане на пълния текст на доклада - 11.05.2018 г.;
регистрация на участниците и откриване на конференцията – 11.04.2018 г.

•

ЗА КОНТАКТИ:
Технически университет – София, филиал Пловдив
4000 Пловдив, ул. Цанко Дюстабанов 25
http://www.tu-plovdiv.bg
http://att.tu-plovdiv.bg
доц. д-р инж. Атанас Начев - +359 887 990395
маг. инж. Антон Сиромашки
e-mail: att@tu-plovdiv.bg

НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ
„50 ГОДИНИ БЕЗПИЛОТНА АВИАЦИЯ В БЪЛГАРИЯ“
11.04.2018 г.
ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ

Име, презиме и фамилия: .........................................................................................................
......................................................................................................................................................
Университет, научна организация/фирма: ...............................................................................
......................................................................................................................................................
Адрес за кореспонденция: ........................................................................................................
.....................................................................................................................................................
Тел.: ...................................... GSM: .............................................................................................
e-mail:...........................................................................................................................................
Заглавие на доклада:
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Анотация
......................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
Съавтори: ....................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Моля, изпратете попълнената заявка за участие на e-mail: att@tu-plovdiv.bg до 05.04.2018 г.

ВТОРИ ДЕН – 12.04.2017 г.

ПРОГРАМА

Летателна площадка „Марица” - LBMA
до с. Граф Игнатиевo
10:30 – Официално откриване

- проф. д-р инж. Добрин СЕЙЗИНСКИ,
ръководител на катедра „ТАТТ”

10:40 – Приветствия
11:00 – Статичен показ на авиационна техника
11:45 – Обща снимка на студенти, преподаватели и гости
12:00 – Откриване на летателния ден - гл. ас. д-р инж. Стоян АВРАМОВ

