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ППООККААННАА  

 Уважаеми колеги,   
 Предстоящата XXІ Международна конференция  ttrraannss&&MMOOTTAAUUTTOO''1133,,  продължава 
традицията на ежегодно провеждане в България на комплексна международна научно-
техническа проява по автомобилна, железопътна, авиационна, подемно-транспортна, пътно-
строителна, земеделска и военна техника и технологии както и контактните им научни 
области  механика, динамика, якост и надеждност на конструкциите, теория на машините и 
механизмите, транспортен мениджмънт и маркетинг, логистика, безопасност, екология и 
теория на обучението, на възпитанието и на научните изследвания. 
В програмата на ttrraannss&&MMOOTTAAUUTTOO''1133  ссаа  ооббооссооббееннии  ддвваа  ссааммооссттоояяттееллннии  ссееммииннаарраа::  
    1.Земеделска техника. 
 2.Механика, динамика, якост и надеждност. Теория на машините и механизмите. 
 
 По време на секционните и постерни заседания на конференцията обикновено вземат 
участие повече от 100 учени от 15-17 държави. Всичко това определя конференцията като 
значим международен форум, който притежава уникален интердисциплинарен характер. 
 Ние се надяваме, че и ttrraannss&&MMOOTTAAUUTTOO''1133  ще бъде отново значим научен форум и че няма 
да пропуснете да вземете участие в него. Авторите, които няма да могат лично да вземат 
участие в конференцията, могат да участват “задочно”, като публикуват своите доклади в 
трудовете на конференцията и ги представят на постерната сесия.  
 За нас ще бъде удоволствие да направим вашето участие в ttrraannss&&MMOOTTAAUUTTOO''1133  не само 
полезно, но и приятно и Ви каним да съчетаете участието в конференцията с почивка като 
участвате в След-конферентната програма в почивните дни или само да ползвате хотела на 
конгресните цени.  
 Молим информацията за конференцията да направите достояние и на други 
колеги от страната и чужбина. 

 
проф. д-р инж. Емил Маринов 
Председател на Националния организационен комитет  



 

ННААУУЧЧННАА  ППРРООГГРРААММАА  

 ТЕМАТИКА 

1. Двигатели с вътрешно горене. Алтернативни 
източници на горива 

2. Военно-транспортна и автомобилна техника. 
Транспорт 

3. Железопътна техника и транспорт 
4. Аерокосмическа и авиационна техника и 

технологии 
5. Корабостроене и корабоплаване 

6. Кари, подемно-транспортна и пътно-
строителна техника 

7. Информационни технологии 
8. Транспортен мениджмънт и маркетинг. 

Логистика. 
9. Безопасност и екология 
10.   Теория на обучението, възпитанието и на 

научните изследвания 

Обособени семинари : 
1.Земеделска техника. 
2.Механика, динамика, якост и надеждност. Теория на машините и механизмите. 
Официалният език на ХХІ Международна конференция ttrraannss&&MMOOTTAAUUTTOO''1133 е английски. 
Условията за публикуване и изнасяне на докладите на български се съдържат по-долу, в раздел 
„Доклади”.  
 

 ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ С ДОКЛАДИ  
 Учени и специалисти от университети и изследователски звена могат да представят резултатите 
от научните и практическите си изследвания в пленарната, секционните и постерната сесии на 
конференцията. 
 Резюмето на доклада на английски език, (формат .doc или .docx, от 200 до 350 думи, 
заглавие на български и английски, до 10 ключови думи, имената на авторите с научните степени и 
звания на кирилица и на латиница, месторабота, email адрес), заедно със Заявка за публикация 
(форма "А") или със съпровождаща online регистрация трябва да бъдат получени в Организационния 
комитет до 15.03.2013. 
 Заявката ще бъде регистрирана на интернет страницата на конференцията в рубриката 
„Получени рзюмета и доклади”, а резюмето( докладът) ще получи регистрационен номер. За 
Организационния комитет ще бъде голямо облекчение, ако в последващата кореспонденция се 
използва този регистрационен номер и изпращаните файлове да започват с този номер и фразата 
„tm12”. Например: 121.ivanov.tm11.doc. 
 Авторите на одобрените доклади ще бъдат информирани за решението на Програмния комитет 
не по-късно от 30.03.2013. 
 

 ДОКЛАДИ 
 В програмата на конференцията ще бъдат включени и ще се публикуват само доклади, приети 
от рецензенти, оформени в съответствие със графичните и текстови инструкции и които са станали 
публично достояние на секционните или постерните заседания. 
 Пълният текст на доклада, в обем до 4 страници, заедно със Заявката за участие (форма "В") 
или online регистрация трябва да бъдат изпратени не по късно от 15.05.2013. Наименованието на 
файла с доклада трябва да съдържа входящият номер, името на първият автор и tm13. Например: 
121.ivanov.tm13.doc. 
 Програмният комитет поощрява представянето на докладите на английски език. Тези 
доклади ще бъдат публикувани в обособен брой на Международното виртуално научно-техническото 
списание "Машини, технологии, материали” (ISSN 1313-0226). 
 Докладите на български език, с резюме на английски език, ще бъдат отпечатани в отделни томове 
за всяка тематична сесия в периодичното издание „Научни известия на НТС по машиностроене” 
с ISSN 1310-3946. Броевете на списанието и томовете на „Научни известия” ще бъдат депозирани в 
Националната библиотека "Св. Св. Кирил и Методий" и Централната научно-техническа библиотека. 
 Представянето на докладите на секционните заседания трябва да бъде на английски език. 
Допуска се докладването да бъде на български език, със задължително изискване 
мултимедийната презентация да е на английски език. 
 При невъзможност за участие в секционните заседания на конференцията за изнасяне на 
доклада, той трябва да бъде представен в постерната сесия. В този случай се заплаща само 
„Публикационна такса” и докладът ще бъде публикуван в конферентните издания. Авторите, които ще 
участват задочно в конференцията, трябва да изпратят до 10.06.2013 по e-mail постерния вариант на 
доклада, оформен според изискванията на текстовата и графичната инструкции за постери, за да 
стане той публично достояние на участниците в конференцията. Организационният комитет поема 
задължението да разпечата постера във формат А2 и да го включи в постерната сесия. 

http://www.mech-ing.com/trans-motauto/bg/Form_A.pdf
http://www.mech-ing.com/trans-motauto/bg/form_a.html
http://www.mech-ing.com/trans-motauto/bg/Instrustions_for_forming_the_papers.html
http://www.mech-ing.com/trans-motauto/bg/Form_B.pdf
http://www.mech-ing.com/trans-motauto/bg/form_b.html
http://mech-ing.com/journal/bg/index.html
http://www.mech-ing.com/trans-motauto/bg/Instrustions_for_forming_the_papers.html


 Всички инструкции могат да бъдат намерени на интернет страница на конференцията 
www.mech-ing.com/trans-motauto/bg От нея можете да снемете и заглавната страница на доклада. 
За облекчение на авторите, на заглавната страница има написан форматиран текст с шрифт и 
място и когато го замените с вашето заглавие и автори, те ще бъдат с необходимия шрифт и на 
нужното място. 

 

 ПУБЛИКАЦИИ 

Всички доклади включени в научната програма на конференцията ще бъдат публикувани: 

 Докладите на английски език: в обособени тематични броеве на Международното научно-техническото 
списание за наука, технологии и иновации "Машини, технологии, материали” (ISSN 1313-0226). 
Списанието е индексирано в американската база данни CAS – www.cas.org. Списанието е достъпно на 
сайта на съюза www.mech-ing.com/journal, а също така и чрез виртуралните библиотеки на Националната 
научно-технически библиотека. Списанието се разпространява също и в печатен формат А4 с цветни 
фигури и диаграми, както и на CD.  

 Докладите на български език: в отделни томове за всяка тематична сесия на Научни известия на 
НТС по машиностроене (ISSN 1310-3946). Томовете ще бъдат депозирани в Националната библиотека 
„Св. св. Кирил и Методий”, както и в Националната научно-техническа библиотека. 

  Авторски свитък, който съдържа корицата, титулната страница, съдържанието на списанието (сборника) 
и разпечатка на доклада с поставени номерата на страниците. 

  CD, съдържащо всички доклади от конференцията. 

 

ТАКСИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 
ТТААККССИИ    

*Правото на намалената такса "Младите  учени до 35 години" се получава при 

изпращане на сканиран документ за самоличност  
 
 
 

ВИД ТАКСА 
лева 

До 15.05. След 15.05. 

01. Конферентни такси:  
1.1 Такса за участие само в  Международна конференция  „„ТТррааннссММооттААууттоо”” 
Включва: коктейл „Добре дошли”, конферентни материали, кафе паузи, 
публикуване в уеб-базираното Международно научно-техническото списание 
"Машини, технологии, материали” или в периодичното издание „Научни 
известия на НТС по машиностроене” с ISSN 1310-3946, Авторски свитък 
(съдържа корицата, титулната страница, съдържанието на списанието и 
доклада с цветни фигури), CD с всички доклади от конференцията. 
1.2. Такса за участие за учени, взели участие в международната конференция 
«Техника.Технология.Образование.Сигурност» на 27.06 -28.06.2013 г. във Велико 
Търново 
Включва: коктейл „Добре дошли”, конферентни материали, кафе паузи, 
публикуване в уеб-базираното Международно научно-техническото списание 
"Машини, технологии, материали” или в периодичното издание „Научни 
известия на НТС по машиностроене” с ISSN 1310-3946, Авторски свитък 
(съдържа корицата, титулната страница, съдържанието на списанието и 
доклада с цветни фигури), CD с всички доклади от конференцията. 
1.3. За втори и трети доклад се заплаща само такса публикация 
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02. Придружаващи лица (включва и съавторите) 
Включва: коктейл „Добре дошли”,  конферентни материали, кафе паузи,  

 
75 

 

 
120 

 

03. Такса публикация (За автори, които ще участват „задочно” в 
конференцията) 
Включва: Публикуване в уеб-базираното Международното научно-техническото 
списание "Машини, технологии, материали” или в периодичното издание 
„Научни известия на НТС по машиностроене” с ISSN 1310-3946, CD с 
всички доклади, "Авторски свитък" (съдържа корицата, титулната страница, 
съдържанието на списанието/сборника и доклада с поставени номерата на 
страниците) и отпечатване на постерния доклад. 
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130  
 
 

04. Доплащания: 
4.2 за получаване на конференцията броя на списанието (тома с доклади) 
4.3 за получаване по пощата броя на списанието (тома с доклади); 
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НОЩУВКИ 
 
Хотел „Аква Азур” **** 
Цена на една нощувка :  единична стая – 70 лв., двойна стая – 90 лв. 
 
Хотел „Панорама”*** 
Цена на една нощувка :  единична стая – 50 лв., двойна стая – 70 лв. 
 
 
НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

С банков превод по сметката на Научно-технически съюз по машиностроене в ПРОКРЕДИТ 
БАНК: 

 IBAN: BG70 PRCB 9230 100779 0819, BIC: PRCBBGSF 
 Получател: НТС по машиностроене  
 В нареждането посочете за „t&ММ’’1133” и напишете входящия номер на доклада, който ще 
намерите в интернет страницата на конференцията http://www.mech-ing.com/trans-motautо/bg в 
списъка "Получени резюмета и доклади", който текущо  се актуализира; 
В брой в офиса на Съюза по машиностроене: София, ул. „Г. С. Раковски” 108, ет. 4, офис 411. 
 
Забележки: 
1. Таксите за банковите преводи са за сметка на изпращача. 
2. Посочените суми се завишават с дължимия ДДС 20 %. 
 

 

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ 
 

ВРЕМЕ И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ 
01.-02.07.2012, Хотел „Аква Азур” **** в курорта “Св. Св. Константин и Елена”, близо до град 
Варна  
 

НАСТАНЯВАНЕ 
Хотел „Аква Азур****  

Хотел „Панорама”*** на100м от хотел „Аква Азур” 

От автогарата до хотелите има директна автобусна линия 409 (16-та спирка „Миньор”). 

От ж.п. гарата до хотелите– автобус 9 (спирка „Св. Св. Константин и Елена”) 

Цена на билета: 1.60лв. 
GPS координати на хотел „Аква Азур”: N 43grad 14,277'   EO 28grad 00,828' 

 

ПРОГРАМНА СХЕМА 
30.06.2013 г. (неделя) Регистрация на участниците във фоайето на хотел „Аква Азур” от 14:00 до 
20:00.  
01.07.2013 г. (понеделник) Регистрация на участниците във фоайето на хотел „Аква Азур” от 08:00 
до 10:00. Откриване. Пленарна сесия. Конферентни сесии. Постерна сесия. Коктейл „Добре 
дошли” 
02.07.2013 (вторник) Конферентни сесии. Закриване на конференцията  
 

 
ВАЖНИ СРОКОВЕ 
 

Изпращане на резюме на доклада и заявка за публикация Форма “A” 

или online регистрация 

15.03.2013 

Потвърждение за приемането на резюмето (доклада) 30.03.2013 

Изпращане на доклада, и заявка за участие Форма “B” или online 
регистрация 

15.05.2013 

Плащане на конферентните такси 15.05.2013 

Обявяване на програмата на пленарните и секционните заседания на 
Конференцията на: www.mech-ing.com/trans-motauto/bg/ 

15.06.2013 

Изпращане на постерните доклади в Организационния комитет 10.06.2013 
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Регистрация на участниците:                                     от 14:00 до 20:00 часа 
от 08:00 до 10:00 часа 

30.06.2013 
01.07.2013 

Откриване на конференцията в 10:00 часа 01.07.2013 

 
 

ЗА КОНТАКТИ 
Научно-технически съюз по машиностроене,  
1000 София, ул. Раковски №108, ет.4, офис 411,  

тел.: (02) 987 72 90, 986 22 40; факс: (02) 986 22 40, Мобилен: 0886 299276, 
e-mail: nts-bg@mech-ing.com; www.mech-ing.com/trans-motauto  Skype: NTSMashinostroene1966 
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