СДРУЖЕНИЕ „НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИ СЪЮЗИ С
ДОМ НА НАУКАТА И ТЕХНИКАТА - ПЛОВДИВ”
заедно с
катедра МАХВП към УХТ - Пловдив
ОРГАНИЗИРАТ

V-та НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ

„ОПАКОВКИ - ТЕНДЕНЦИИ В
РАЗВИТИЕТО И ПРИЛОЖЕНИЕТО“

ПОКАНА
за участие в конференцията
30 септември 2022 година
Дом на науката и техниката
Пловдив

1) ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ
1. Опаковъчни материали. Опаковки. Опаковъчни средства.
2. Безопасност на опаковъчните материали и опаковки. Изпитване на опаковки.
3. Графичен дизайн и печат на опаковки и етикети.
4. Устойчиво опаковане. Оползотворяване на отпадъците от опаковки. Рециклиране
на опаковки.
5. Технически средства за опаковане. Опаковъчни машини и линии

2) ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОКЛАДИТЕ
Резюме
Резюмето включва: наименованието на доклада, имената на авторите, името на институцията,
e-mail адрес и телефон на първия автор. То трябва да бъде написано на български и на
английски език в обем до ½ страница.
Резюмето, а в последствие и пълният текст на доклада, се изпращат по e-mail на
организационния секретар.
Брой предложени доклади
Всеки автор може да представи до 2 доклада - самостоятелно или, като първи автор.
Презентация
Продължителността, включително и дискусията по нея, е 15 минути.
Представяне на фирми и институции: презентация, или щанд във фоайето.
Оформяне на докладите
Докладите се пишат по шаблон, който организаторите по e-mail предоставят на авторите в
едноседмичен срок от получаване на заявките им. Обемът на всеки доклад не трябва да
превишава 6 страници.
Докладите се изпращат на организационните секретари в срок до 16 септември 2022 година.
Докладите се изпращат придружени от сканирана рецензия от хабилитирано лице.
Изискванията към рецензията се изпращат на авторите заедно с шаблона.
Докладите ще бъдат публикувани в сборника на конференцията върху електронен носител,
имащ ISSN 2603-4743.
Недокладвани разработки, както и доклади, които не са оформени съгласно изискванията и не
са представени в посочения срок, няма да бъдат публикувани в сборника.

3) ТАКСА ЗА ПРАВОУЧАСТИЕ
- За участник в конференцията без доклад: 20 лв. /ученици, студенти и докторанти безплатно/
- За един доклад: 40 лв. (за членове на НТС, ученици, студенти и докторанти - 30 лв.)
- Фирмен щанд - 100 лв.
Таксата за правоучастие трябва да бъде внесена не по-късно от 23 септември 2022 г., по
банков път по сметка:
Сдружение „НТС с ДНТ - Пловдив”
IBAN BG 52 BPBI 7924 1065222701
BIC код BPBIBGSF - Юробанк И ЕФ Джи България
или в касата на Сдружение „НТС с ДНТ - Пловдив” (гр. Пловдив, ул. „Гладстон” № 1, Дом на
науката и техниката)

4) ВАЖНИ СРОКОВЕ
02.09.2022 г. Изпращане на заявките за участие
16.09.2022 г. Изпращане на докладите
23.09.2022 г. Заплащане на таксите за правоучастие
5) ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ:
Съпредседатели:
проф. д-р инж. Стефан Стефанов
доц. д-р инж. Венцислав Ненов
доц. д-р инж. Пепо Йорданов
Членове:
проф. д.н. инж. Стефан Дичев
проф. д-р инж. Георги Сомов
проф. д-р инж. Иван Янчев
проф. д-р Христо Бозуков
д-р Красимир Витларов

6) ОРГАНИЗАЦИОННИ СЕКРЕТАРИ:
маг. инж. Лилия Жекова
e-mail: lilia_jekova@hst.bg;
тел: 0886 690 049
маг. Ваня Младенова
e-mail: nts@hst.bg;
GSM: 0886 604 74

