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ПРОГРАМА 
 

на Младежка научна конференция  
„Машини, иновации, технологии“ МИТ 2018,  

8-9 ноември 2018 
Технически университет - София 

 

График Дейност Място 

8.11.2018 
09:30-10:00 Регистрация на участниците Библиотечно 

информационен център на 
ТУ-София Конферентна 

зала 

10:00-10:30 Откриване 

10:30-11:30 Секция „Иновативни продукти и технологии 
в машиностроенето“ 

11:30-11:45 Кафе пауза  

11:45-13:15 Секция „Ергономия  и индустриален  дизайн” 

Библиотечно 
информационен център на 
ТУ-София Конферентна 

зала 
13:15-14:00 Обедна почивка  
14:00-15:30 Секция „Ергономия и индустриален дизайн” Библиотечно 

информационен център на 
ТУ-София Конферентна 

зала 
15:30-17:00 Постерна секция 

17:00-18:00 Коктейл за участниците в конференцията Кафе клуб в I блок на ТУ-
София 

9.11.2018 

9:30-10:45 Секция „Техническо законодателство и 
стандартизация” Библиотечно 

информационен център на 
ТУ-София Конферентна 

зала 

10:45-11:00 Секция „Автоматизация в инженерното  
проектиране и производство“ 

11:00-11:15 Секция „Системи за управление и обработка 
на информация” 

11:15-11:30 Кафе пауза  

11:30-12:00 Секция „Метрология и осигуряване на 
качеството” 

Библиотечно 
информационен център на 
ТУ-София Конферентна 

зала 12:00-13:00 Награди за участниците и закриване на 
конференцията 
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Ноември 8, 2018 (четвъртък) 
Библиотечно информационен център на ТУ-София 

Конферентна зала 

09:30-10:00 Регистрация на участниците 

10:00-10:30 Откриване 

10:30-11:30 Секция „Иновативни продукти и технологии в 
машиностроенето, материали и методи за изпитване“ 

Председател: Георги Тонков 
А. Стойчев 
Проектиране на диференциал с ограничено приплъзване за 
Formula sae болид - част І 
А. Стойчев 
Проектиране на диференциал с ограничено приплъзване за 
Formula sae болид – част II 
Д. Панайотов 
Анализ на съществуващите решения, за изработване на 
формообразуващи инструменти 
К. Николов 
Изисквания към формата и материалите за голямогабаритни 
хидродинамични плъзгащи лагери 
М. Мирчев  
Управление на знанията – предизвикателство за Мениджмънт 4.0 

11:30-11:45 Кафе пауза 

11:45-13:15 Секция „Ергономия и индустриален дизайн” 
Председател: Траян Стамов 

А. Андреева 
Дизайн на Експериментално Експозиционно Пространство 
Д. Кръстева 
Участието на дизайна в живота на съвременните деца 
Д. Маноева, Т. Стамов 
Интеграция на ергономията и индустриалния дизайн за 
индивидуална мобилност при автономно шофиране 
Г. Владимирова, П. Стоев 
Особености в дизайна на роботи за обслужване и подпомагане на 
възрастни и хора с увреждания на опорно-двигателната система 
Н. Николова 
Влияние на позата на седене върху психо-емоционалното 
състояние 
Н. Николова 
Средства за тестване на устройства на седене 
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13:15-14:00 Обедна почивка 

14:00-15:30 Секция „Ергономия и индустриален дизайн” 
Председател: Траян Стамов 

Мартин Тъпанков, Продуктов мениджър на Rollglider 
Иновативни продукти в развлекателната индустрия 
П. Спирдонов 
Основни принципи и евристични методи при проектирането на 
потребителско изживяване в мобилна и уеб среда 
Р. Такев 
Майсторски дизайн и анахроничните продукти на бъдещето 
С. Маринов 
Сториборд на анимационен филм със скрита реклама 
В. Георгиева 
Добавеният интелект като алтернативна концепция за изкуствен 
интелект и неговото приложение в дизайна 
Й. Свеженов 
Emotional impact of color in packages according to the level of need 
that the product satisfies 
Й. Свеженов 
Emotional User Experience Graphic Design of yogurt packaging 

15:30-17:00 Постерна секция 
Ц. Калдъшев 
Разработване на кинематичен модел на машина стругов център с 
насрещно вретено с Vericut 
Н. Острев, Ц. Калдъшев 
Иновативна технология за производително обработване на LED 
осветителни тела 
К. Чукалов 
Изследване на УСЛОВИЯТА  за привеждане на конвенционални  
технологии към изискванията на „Индустрия 4.0“ 
Е. Енчев 
Иновативни решения в логистичните информационни 
автоматизирани системи (Е-ЛИС) 
Г. Илиева, Г. Станчев 
Създаване на електронно досие за техническа поддръжка на 
асансьори 
М. Колев 
Оценяване на съответствието на машиностроителни продукти 
Р. Денев, Б. Илиева 
Разработване на фирмена процедура за избор на доставчици на 
стоки и услуги 
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15:30-17:00 Постерна секция 
Р. Денев, Б. Илиева 
Разработване на фирмен стандарт относно функция на 
съответствието в застрахователно дружество 
С. Колчакова, Б. Илиева 
Разработване на фирмена процедура за управление на проекти 

17:00-18:00 Коктейл за участниците в конференцията 

 
Ноември 9, 2018 (Петък) 

Библиотечно информационен център на ТУ-София  
Конферентна зала 

9:30-10:45 Секция „Техническо законодателство и стандартизация ” 
Председател: Ирена Николова 

А.-С. Граматикова 
Изисквания към ограничителни системи за пътища. предпазни 
огради 
А. Дишкелов, М. Вичева, Б. Илиева 
Определяне на съществените изисквания от директивите и нормите 
в хармонизираните стандарти, отнасящи се до тях, за съоръжения 
под налягане 
Д. Минчева, Г. Станчев 
Анализ на законодателството на САЩ и ЕС относно безопасната 
експлоатация на малки безпилотни въздухоплавателни средства 
С. Янева 
Сравнителен анализ на NIJ 0115.00 - Stab resistance of personal body 
armor и HOSDB 2007 - Part 3. Knife and spike resistance 
В. Арсов 
Методология за определяне на класа медицинско изделие спрямо 
регламент 2017/745 
И. Дабижева 
Българският институт за стандартизация и стандартизационната 
система в България 

10:45-11:00 Секция „Автоматизация в инженерното проектиране и 
производство”  

Председател: Стилиян Николов 
М. Севим 
Класификация на алуминиеви профили 
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11:00-11:15 Секция „Системи за управление и обработка на 
информация” 

Председател: Стилиян Николов 
А. Грънчаров 
Влияние на грешките от измерване на физически параметри при 
управлението на интелигентни индустриални комплекси чрез 
изкуствени невронни структури 

11:15-11:30 Кафе пауза 

11:30-12:00 Секция „Метрология и осигуряване на качеството” 
Председател: Георги Дюкенджиев 

Б. Кулашки 
Провеждане на FMEA при проектиране на сигнално-охранителни 
известителни системи 
Б. Кулашки, Г. Дюкенджиев, М. Ненова 
Организация на провеждането на FMEA при проектиране на 
сигнално-охранителни известителни системи 

12:00-13:00 Награди за участниците и закриване на конференцията 
 
 

Устройства, предоставяни от организаторите: 
Лаптоп (с MS-office & Adobe Reader) 

Проектор&екран 
Материали осигурявани от представящите доклади: 

Power Point или PDF файлове 
Времетраене за представяне на пленарен доклад (приблизително): 

10 минути за представян е и 5 минути за въпроси и отговори 
Постерен доклад: постер формат А2 или разпечатани страници на доклада 
(до 6 страници) разположени в три реда и две колони и прикрепени върху 

лист с подходящ формат 
БИЦ на ТУ-София, Конферентна зала 


