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ЕНЕРГОМАШИНОСТРОИТЕЛЕН ФАКУЛТЕТ

• Официални езици на конференцията: български и
английски.
• Заявки за участие в конференцията се правят с
приложения формуляр, който трябва да бъде получен
в секретариата до 30 юни 2018 г.
• Заявки за участие в рекламната дейност по време
на конференцията се договарят предварително с
писмо в свободен текст.
• Сборникът с доклади ще бъде отпечатан и
депозиран в Националната библиотека “Св. Св. Кирил
и Методий” и Библиотеката на ТУ – София.
• ISSN 1314 – 5371
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 Материалите са на разположение
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http://tu-sofia.bg/conferences/index

1. Изпращане на регистрационния талон 30 юни 2018
2. Изпращане пълния текст на доклада 15 юли 2018
3. Уведомяване на авторите за приемане на доклада
след рецензиране 31 юли 2018
4. Плащане на таксата за правоучастие 31 август 2018
5. Регистрация –
17 септември 2018

ДНИ НА НАУКАТА НА ТУ - СОФИЯ

XXIII НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ
с международно участие

ЕМФ 2018
 ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА КЪМ
БЪЛГАРСКАТА ЕНЕРГЕТИКАТА
 ТОПЛОЕНЕРГИЙНИ ТЕХНОЛОГИИ
 ЯДРЕНА ЕНЕРГЕТИКА
 ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ
 ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ НА
ЕНЕРГИЯ
 ХИДРАВЛИЧНА И ПНЕВМАТИЧНА
ТЕХНИКА, МАШИНИ И ТЕХНОЛОГИИ

 ИНОВАЦИИ В ОБЛЕКЛОТО И
ТЕКСТИЛА
 ОКОЛНА СРЕДА
17 - 20 септември 2018
гр. Созопол

XXIII НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ
ЕМФ 2018
се организира в
ДНИТЕ НА НАУКАТА НА ТУ - СОФИЯ
от 17 - 20 септември 2018 г.
Почивна база на Техническия университет - София
гр. Созопол
Научните доклади ще бъдат представени в следните
секции:
• Топлоенергетика и ядрена енергетика
• Енергийна ефективност и възобновяеми
източници на енергия
• Хидроаеродинамика, хидро- и пневмотехника
• Дизайн и технологии за облекло и текстил
За изминалите над 20 години Конференцията на ЕМФ
се утвърди като традиционен ежегоден научен форум
за среща на български и чуждестранни специалисти и
бизнесмени в областта на енергетиката, топлотехниката, хидро- и пневмотехниката, енергийната
ефективност, възобновяемите източници на енергия,
опазването на околната среда, текстилната и
конфекционна техника.
Спонсорите на ЕМФ 2018 ще бъдат отбелязани в
официалните материали на конференцията. В хода
на конференцията спонсорите ще разполагат с
рекламно време за представяне на фирмите си и с
изложбена площ за експонати.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОФОРМЯНЕ НА
ДОКЛАДИТЕ
• Paper Size: A4;
• Шрифт – Arial;
• Page Setup – Top: 40 mm, Bottom: 20 mm,
Left: 20 mm, Right: 20 mm;
• Междуредово разстояние – Format, Paragraph,
Line spacing, Single;
• Отстъп (нов ред на абзац) – Format, Paragraph,
Special: First Line, By: 0,7 cm;

НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ ЕМФ 2018

НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ ЕМФ 2018
Този формуляр трябва да
се изпрати до 30 юни 2018 г.

• На първата страница отгоре да се оставят три празни реда
– Font Size 12;
• Заглавие – Font Size 12, центрирано: Bold; големи и малки
букви, един празен ред;
• Име и фамилия на автора (авторите) - Font Size 10,
центрирано; един празен ред;
• Кратко резюме на български език - Font Size 11, Italic, 5-6
реда, (Justified); един празен ред;
• Ключови думи на български език - до 5 бр., Font Size 11,
(Justified), един празен ред;
• Заглавие на английски език - Font Size 12, центрирано,
Bold; големи и малки букви, един празен ред;
• Имена на автора (авторите) на английски език,
центрирано, Font Size 11.
• Резюме на английски език - Font Size 11, Italic, 5-6 реда,
(Justified); един празен ред;
• Ключови думи на английски език - до 5 бр., Font Size 11,
(Justified), един празен ред;
• Текст на доклада - Font Size 11 (Justified);
• Докладът трябва да съдържа ясно отделени (с
подзаглавия): увод, същинска част, заключение и
литература. В края на доклада се изписват имената на
автора (авторите), научното звание и степен, месторабота,
телефон, e-mail;
• Фигурите да бъдат интегрирани с текста и да имат
номерация и наименование – под тях, центрирано;
• Таблиците да имат номерация, подравнена вдясно, и
наименование над тях, центрирано;
• Формулите да имат номерация – с цифри в скоби,
подравнено вдясно от тях;
• Цитираната в текста литература да се означава с цифри,
заградени в средни скоби; Литературата на кирилица
задължително се изписва на латиница;
• Страниците да не бъдат номерирани;
• Общ обем – не повече от 8 стр., вкл. резюмето;
• Докладът се предава на файл по електронната поща или
на диск, записан във формат за MSWord и на pdf, както и
отпечатан на хартия в 1 екземпляр от pdf формата.

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ
Име, презиме и фамилия…………………………………..
…………………………………………………………………..
…………………………………………………………………..
Научно звание и степен…………………………………….
…………………………………………………………………..
Месторабота и длъжност…………………….……………..
……………………………………………………………..……
…………………………………………………………………..
Адрес: …………………………………………………………
…………………………………………………………………..
…………………………………………………………………..
Телефон………………….. Факс…………………………..
E-mail………………………………………………….………..
Ще участвам в конференцията с доклад(и) на

тема:…………………………………………………………...
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………….…..

ТАКСА ЗА ПРАВОУЧАСТИЕ
Таксата за правоучастие в конференцията е 120 лв.
Таксата включва:материали от конефернцията, коктейл, и
гала вечеря.Таксата се внася по банков път (трябва да се
изпратят данни за издаване на фактура) или при
регистрацията за участие в конференцията. Банковите
данни на конференцията са: ТУ-София – Технологии
ЕООД, 1000 София, бул. Св. Кл. Охридски 8, Юробанк И
Еф Джи България АД, BIC: BPBIBGSF, сметка BGL: IBAN
BG89 BPBI 79401 04613 9702.

Желая да направя научно съобщение в
секция…………………………………………………...…….
………………………………………………………….………
Ще бъда придружаван от …… лице(а).
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