ВАЖНИ СРОКОВЕ
21.10.2019 г. Изпращане на заявките за
участие
11.11.2019 г. Изпращане на докладите
и заплащане на таксите за
правоучастие.
Заявките и докладите се изпращат в
електронен вид на e-mail адреса за
кореспонденция.
Докладите се издават в сборник,
записан на CD и публикуван в сайта на
Сдружението. Изданието е регистрирано
в НАЦИД под името „Наука, технологии,
иновации, бизнес“.
Организаторите
осигуряват
на
участниците във Форума по един
екземпляр от сборника за всеки изнесен
доклад.
АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ:
СНЦ „ТО на НТС с ДНТ – Пловдив”
4000 Пловдив, ул. „Гладстон” №1
тел:
088 669 00 49
е-mail: lilia_jekova@hst.bg
ДОКЛАДИ
Броят на докладите, с които може
да се участва самостоятелно или,
като първи автор, е до три.
Текстът на докладите се подготвя с
помощта на MS Word и не трябва да
превишава 6 страници. Докладите се
изпращат в два формата - DOC и PDF.

За уеднаквяване на вида на
докладите
и
Ваше
улеснение,
прилагаме шаблон, с който се работи
така: маркирате примерното заглавие и
върху него набирате заглавието на
Вашия доклад. По същия начин
процедирате с текста, имената на
авторите, електронните им адреси и т.н.
Шаблонът, заедно с тази покана, е
качен на сайта на СНЦ „ТО на НТС с
Дом на науката и техниката - Пловдив:
www.hst.bg
(http://hst.bg/bulgarian/conf_pred.htm)
Докладите ще бъдат рецензирани
и най-добрите от тях – наградени с
парична награда.
Доклади, не подготвени по посочения
начин и не получени в определения
срок, няма да бъдат рецензирани и
включени в програмата на Форума.
РАБОТНИ ЕЗИЦИ
български, английски, руски

НАЦИОНАЛЕН
МЛАДЕЖКИ ФОРУМ
„НАУКА,
ТЕХНОЛОГИИ,
ИНОВАЦИИ, БИЗНЕС”

- есен, 2019

ПОКАНА

ТАКСА ЗА ПРАВОУЧАСТИЕ
- за един доклад - 30 (42*) лева;
- за презентация на фирма – 120 лева.
*- при заплащане след посочения срок.

ЗА УЧАСТИЕ

Таксата за правоучастие:
- се превежда в „Юробанк България”
АД - Пловдив по сметка:
IBAN: BG52 BPBI 7924 1065 2227 01;
BIC: BPBIBGSF;
СНЦ „ТО на НТС с ДНТ - Пловдив”,
за Младежки форум - есен 2019;
или
- се внася в касата на Сдружението.

28 - 29 ноември 2019 г.
Пловдив
Дом на науката и
техниката

СНЦ „ТО на НТС с Дом на науката
и техниката - Пловдив”,
с любезното съдействие на:
Аграрния университет – Пловдив,
Висшето транспортно училище
„Тодор Каблешков“ - София
Висшето училище по агробизнес и
развитие на регионите – Пловдив,
Института по микробиология
„Стефан Ангелов“ към БАН – София,
Русенския университет „Ангел
Кънчев“,
Институти на БАН в Пловдив
Институти на ССА в Пловдив,
Техническия университет – Варна,
Техническия университет – Габрово,
Техническия университет – София,
Филиал – Пловдив,
Университета по хранителни
технологии – Пловдив,
Университета „Професор д-р Асен
Златаров“ – Бургас
организира
на 28 - 29 ноември 2019 година
в Пловдив,
в Дома на науката и техниката,
ул. „Гладстон“ № 1

НАЦИОНАЛЕН МЛАДЕЖКИ
ФОРУМ
„НАУКА, ТЕХНОЛОГИИ,
ИНОВАЦИИ, БИЗНЕС”

З АЯВК А З А УЧАСТИЕ

ТЕМАТИЧНИ
НАПРАВЛЕНИЯ
1. Храни. Хранене. Технологии
за производство на храни и
напитки. Кетъринг. Туризъм;
2. Машиностроителни
технологии, машини ,
инструменти, материали. Машини
и апарати за ХВП;
3. Уредостроене. Мехатроника;
4. Транспорт. Транспортни
машини;
5. Предприемачество и бизнес;
6. Земеделие;
7. Автоматика и
информационни технологии;
8. Електротехника и
електроника;
9. Енергетика.

В МЛАДЕЖКИЯ ФОРУМ – 2019,
есен
„НАУКА, ТЕХНОЛОГИИ,
ИНОВАЦИИ, БИЗНЕС”
Име, презиме, фамилия: ...........................
…………………………………………….…..
Месторабота и длъжност:
…………………………………………….…
…………………………………………….…
Адрес за кореспонденция (телефон, email):
…………………………………………….……
Заглавие на доклада:....................................
…………………………………………….……
...........................................................................
...........................................................................
Съавтори:
..................................................................……
…………………………………………………
…………………………………………………

Моля, да ми резервирате
(зачертай излишното)
:

за:
- 28.11.2019 г.
- 29.11.2019 г.

- есен, 2019
за млади научни работници и
специалисти, докторанти и студенти

Дата: ……………...

в

хотел

- единична стая
- легло в двойна стая

