
З А Я В К А   
за участие в 

XIII МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА 

КОНФЕРЕНЦИЯ  

“МЕНИДЖМЪНТ И ИНЖЕНЕРИНГ’ 15” 

1. ......................................................................... 

(Име, презиме и фамилия) 

2. ......................................................................... 

(Научно звание и степен) 

3. ......................................................................... 

(Месторабота) 

4. ......................................................................... 

(Служебен адрес) 

5. ......................................................................... 

(Тел., факс, e-mail) 

6. ......................................................................... 

(Наименование на доклада) 

7. ........................................................................ 

(Научно направление) 

8. ........................................................................ 

(Съавтори) 

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ 

 

Почетен председател: 

проф. дтн Г. Михов – Ректор на ТУ-София 

 

Председател:  

проф. дин М. Велев – (България) 

Зам. председател: 

доц. д-р Н. Танева - (България) 

Членове:  

проф. дин Ф. Ермел – (Франция) 

проф. дин Ж. Руе – (Франция) 

проф. дин Е. Сафонов – (Русия) 

проф. д-р И. Даков - (България) 

проф. дтн Г. Попов – (България) 

проф. дин Й. Илиев – (България) 

проф. д-р Д. Антонова – (България) 

проф. д-р И. Палигоров – (България) 

проф. д-р В. Велев – (България) 

доц. д-р И. Федосеев – (Русия) 

доц. д-р И. Минков – (България) 

доц. д-р А. Николова – (България) 

доц. д-р С. Лесидренска – (България) 

гл. ас. д-р М. Пир – (Франция) 

гл. ас. д-р С. Райчева – (Франция) 

Организационен секретар: 

доц. д-р Т. Лефтерова   

МЕЖДУНАРОДЕН НАУЧЕН КОМИТЕТ 

 

Председател:  

проф.. д-р О. Андреев - (България) 

Зам. председател:  

доц. д-р Й. Ангелова - (България) 

Членове: 

проф. д-р А. Бартоли – (Франция) 

проф. д-р Н. Лаце – (Латвия) 

проф. дин В. Герасимчук – (Украйна) 

проф. дин С. Фалько - (Русия) 

проф. д-р Д. Баран – (Словакия) 

проф. д-р Т. Кралев – (Македония) 

проф. д-р И. Мацеринскиене - (Литва) 

проф. д-р Т. Полаева – (Естония) 

проф. д-р Д. Бернатоните - (Литва) 

проф. д-р Г. Шпехт – (Германия) 

доц. д-р Ф. Гокс – (Франция) 

доц. д-р А. Темичев – (Беларус) 

доц. д-р А. Побединскайте – (Литва) 

доц. д-р Х. Миковцова – (Чехия) 

доц. д-р Е. Трифонов – (България) 

доц. д-р С. Димитракиева – (България) 

доц. д-р Б. Благоев – (България) 

доц. д-р А. Кондев – (България) 

доц. д-р Д. Керемидчиев – (България) 

доц. д-р П. Кънев – (България) 

Научен секретар: 

гл. ас. д-р С. Борисова 

 

ТЕМАТИЧНА НАСОЧЕНОСТ НА  

XIII МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА 

КОНФЕРЕНЦИЯ 

„МЕНИДЖМЪНТ И ИНЖЕНЕРИНГ’ 15” 
 

1.  Мениджмънт 
2.  Индустриален инженеринг 
3.  Операционен мениджмънт 
4.  Мениджмънт на човешките ресурси 
5.  Маркетинг  
6.  Иновации и предприемачество 
7.  Икономика на предприятието 
8.  Правни и хуманитарни аспекти на 
мениджмънта 
 

Заявката за участие трябва да се получи  

до 31.01.2015 г. на адрес: 

 
1000 София, бул. Климент Охридски № 8 

Технически университет-София,  
Стопански факултет  

за конференцията 

“Мениджмънт и инженеринг’ 15” 

или на e-mail:  

iscme2015@tu-sofia.bg 
тел.: 965-2532 , 965-3915 и 965-3733 

mailto:iscme2015@tu-sofia.bg


ИЗИСКВАНИЯ КЪМ АВТОРИТЕ НА 

ДОКЛАДИ 

 
 

1.  Пълен текст на докладите - до 10 стр., вкл. 
фигури и таблици. 

2.  Докладите се изпращат в електронен вид на e-
mail: iscme2015@tu-sofia.bg 

3.  Всички доклади, отговарящи на срок, 
тематика и оформление, след рецензиране ще 
бъдат отпечатани. 

4.  Пълните изисквания за оформяне и предаване 
на докладите ще бъдат изпратени на авторите 
в .doc файл, след получаване на заявката за 
участие. 

5.  Максималният брой доклади, с които може да 
участва всеки автор самостоятелно или в 
съавторство е два. Етичните норми за 
публикуване на докладите се намират на сайта 
на конференцията: http://isme.tu-iiim.org  

6.  Регламентът за представяне на доклад е до 10 
минути. На конференцията ще бъдат 
осигурени необходимите технически средства.  

7.  Работни езици: български, английски, руски. 

8.  Таксата за правоучастие е в размер на 100 лв. 
Заплащането на такса правоучастие при 
регистрацията е в размер на 120 лв. 

9.  За участие в планираните мероприятия на 
конференцията съавторите и придружителите 
заплащат по 60 лв. при регистрация.  

 

 

 

 

ПО-ВАЖНИ СРОКОВЕ: 

 

 31 януари 2015 г. - Изпращане на заявката 

за участие; 

 31 март 2015 г. - Получаване на докладите в 
съответствие с изискванията; 

 20 април 2015 г. - Изпращане на забележките 
и препоръките на рецензентите; 

 30 април 2015 г. – Получаване на 
коригираните доклади, съобразно бележките 
на рецензентите; 

 08 май 2015 г. - Потвърждаване на приетите 
доклади; 

 18 май 2015 г. - Внасяне на такса за 
правоучастие в конференцията по банкова 
сметка на Юробанк България АД, BGL – 
IBAN: BG89 BPBI 79401 04613 9702. „ТУ-
София-Технологии” ЕООД, XIII ISCME’15, 
като се напише името на участника и адреса 
на организацията, данни за фактурата - ИН по 
ДДС, ЕИК на организацията. 

 22 май 2015 г. - Изпращане на програмата на 
конференцията и на регистрационния 
формуляр; 

 31 май 2015 г. – Получаване на 
регистрационния формуляр; 

 21 - 22 юни 2015 г. - Регистрация на 
участниците  в конференцията в почивната 
станция на ТУ-София, гр. Созопол; 

 22 юни 2015 г. - Пленарна сесия, заседания по 
секции и научни дискусии; 

 23 юни 2015 г. - Заседания по секции и 
научни дискусии; 

 24 юни 2015 г. – Културна програма. 

 

 
 

 

 

УНИВЕРСИТЕТ „Св. КАНТАН” – 

ВЕРСАЙ, ФРАНЦИЯ, ВИСШ 

ИНСТИТУТ ПО МЕНИДЖМЪНТ 

 

        НТС ПО МАШИНОСТРОЕНЕ  

       ННТД “МЕНИДЖМЪНТ И ИНЖЕНЕРИНГ” 

 

ДНИ НА НАУКАТА НА ТУ-СОФИЯ, 2015 

 

 

П О К А Н А  
 

 
XIII МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА 

КОНФЕРЕНЦИЯ  

“МЕНИДЖМЪНТ И ИНЖЕНЕРИНГ’ 15” 

 

 
 

21 - 24 юни 2015 г. 

гр. Созопол 

 
ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ 

                     СОФИЯ 
 

 
СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ 
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