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ЗА КОНФЕРЕНЦИЯТА
Второто издание на младежка научна конференция 
„Машини, Иновации, Технологии“ ще се проведе меж-
ду 8 и 9 ноември тази година под егидата на Маши-
ностроителния факултет на Технически Университет 
- София и фондация „Еврика“, и с помоща на Федера-
цията на научно-техническите съюзи и Българския 
съюз на стандартизаторите.

Конференцията ще позволи на млади учени, док-
торанти и студенти от магистърските програми да 
участват с доклади, споделяйки своите разработки в 
зададените научно-технически направлаления.

Конференцията е отворена и за компании, които 
имат желание да представят свои иновативни проду-
кти или внедрени иновативни технологии и машини 
в собственото си производство.

Участието на младите учени в конференцията ще им 
донесе академични ползи, нови знания и престиж, 
тъй като приетите и правилно оформени доклади 
ще бъдат публикувани в „Българско списание 
за инженерно проектиране“ ISSN 1313-7530.

Освен непосредствените академични ползи, учас-
тието в конференцията ще даде възможност за со-
циализация с други млади учени и представители на 
участващите компании, които от своя страна могат 
да използват конференцията като идеално място за 
откриване на нови таланти и потенциални бъдещи 
кадри. 

Работните езици на МИТ 2018 ще бъдат български и 
английски.

Регистрацията на участниците ще се извърши 
на 08.11.2018 г. от 09:00 часа в БИЦ.

Адрес за изпращане на материалите и въпроси от-
носно конференцията: mit@tu-sofia.bg



Възможности за Участие 
на партньорски компании

• Изнасяне на презентация за иновативен продукт/ 
услуга или внедрена машина/технология (в някое 
от посочените научни направления) – 300 лв.; 

• Публикуване на реклама или обява за работа в 
списанието и/или поставяне на постер на указаните 
за целта места в сградите на ТУ – 300 лв.

• Представяне в уеб-страницата на Конференцията - 
100 лв.

• Раздаване на рекламни или HR материали на 
участниците и публиката в конференцията. 

• Други (Приемат се предложения за инициативи 
и дейности различни от посочените, според 
необходимостта и възможностите на университета).

Таксата за участие се заплаща по банкова сметка IBAN 
BG89 BPBI 7940 1046 1397 02;  Юробанк България АД 
за  Конференция „МИТ– 2018” - договор № 2071-07 - 
676 или в брой – касата на „ТУ – София – Технологии“ 
ЕООД.

Срещу предоставените възможности партньорите 
биха могли да:
• Предоставят стипендия/награда за избран участник 

(или група участници по зададен критерий) 
• Предоставят материална помощ на 

Машиностроителен факултет във вид на машина, 
технология, софтуер, консумативи и т.н. 

• Да закупят рекламно пространство в “Българското 
списание за инженерно проектиране” 

• Да предоставят възможност за отдалечено 
обучение чрез посещение на преподавател с 
групи студенти на територията на компанията за 
практически занимания, демонстрации и др. 

• Друго (Приемат се предложения за друг вид 
овъзмездяване на предоставените опции за участие 
според специфичната дейност и възможности на 
партньорската организация) 

• Компаниите предоставили стипендия или 
участващи с финансова помощ (спонсорство) 
за конференцията ще бъдат включени с лого и/
или споменати поименно в комуникационните 
материали.



ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ

ПОЧЕТЕН ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
проф. д-р инж. Иван Кралов
(зам. ректор на ТУ – София)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
проф. д-р инж. Милка Вичева
(декан на МФ)

НАУЧЕН СЕКРЕТАР: 
доц. д-р инж. Панчо Томов
(зам. декан на МФ)

ЧЛЕНОВЕ:
гл. ас. д-р инж. Велизар Василев 
гл. ас. д-р инж. Велизар Захаринов 
гл. ас. д-р инж. Владислав Иванов
гл. ас. д-р инж. Геновева Владимирова
гл. ас. д-р инж. Мариана Митова
ас. инж. Александър Грънчаров
ас. Теодора Пешева

ПРОГРАМЕН КОМИТЕТ

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
проф. д-р инж. Любомир Димитров
(зам. Ректор на ТУ - София)

ЧЛЕНОВЕ:
проф. д-р инж. Георги Дюкенджиев
проф. д-р инж. Константин Димитров
проф. д-р инж. Милка Вичева
доц. д-р инж. Георги Тонков
доц. д-р инж. Георги Станчев 
доц. д-р инж. Георги Червендинев 
доц. д-р инж. Панчо Томов 
доц. д-р инж. Стилиян Николов
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