СЪЮЗ НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ
ПО КАЧЕСТВОТО В БЪЛГАРИЯ

ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ
СТАРА ЗАГОРА

ФАКУЛТЕТ "ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ" – ЯМБОЛ
ФЕДЕРАЦИЯ НА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИТЕ СЪЮЗИ
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИ СЪЮЗ – Ямбол
СТУДЕНТСКИ СЪВЕТ ПРИ ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ

ОРГАНИЗИРАТ
28-ма МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ
„МЕНИДЖМЪНТ И КАЧЕСТВО” за М Л А Д И У Ч Е Н И
10 ÷ 11 май 2019 г. – ФАКУЛТЕТ "ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ" – ЯМБОЛ
ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: проф. двмн Ив. Въшин – Ректор на Тракийски университет - Стара Загора
ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛИ:
проф. дхн Веселина Гаджева – зам.ректор на Тракийски университет – Стара Загора
проф. Георги Тасев – председател на ССКБ – София
доц. Нели Георгиева- зам.декан на ФТТ – Ямбол
ЧЛЕНОВЕ:
проф. дбн Спаска Станилова, МФ, ТрУ – Ст. Загора
проф. д-р Светлана Георгиева, АФ, ТрУ – Ст. Загора
проф. д.м.н Веселин Видев, СФ, ТрУ – Ст. Загора
проф. Г. Кожухарова – ДИПКУ, ТрУ – Ст. Загора
проф. Пламен Кангалов – РУ “А.Кънчев”
доц. д-р д.в.м. Пламен Георгиев, ВМФ, ТрУ - Ст. Загора
доц. Елена Лавренцова – ПФ, ТрУ – Ст. Загора
доц. инж. Ангел Ангелов – ТО на НТС – Ямбол
ст. пр. Катя Моллова – МК, ТрУ – Ст. Загора
Таня Стойчева – Филиал - Хасково, ТрУ - Ст. Загора

чл. кор. Христо Белоев – РУ “А. Кънчев”
доц. Станислава Ковачева – ЛТУ
проф. Айрат Валиев – Русия
проф. Александър Токарев – Русия
проф. Зденко Ткач – Словакия
проф. Карл Иле – Германия
проф. Лан Легат – Чехия
проф. Леонид Теппер – Израел
проф. Михо Михов – ИПАЗР
проф. Ханс Айхлер – Германия

Конференцията е предназначена за докторанти, млади учени, магистри и студенти от университети,
висши училища, колежи и институти, специалисти и мениджъри от производствени, търговски и обслужващи
фирми и организации.
Целта на конференцията е да даде възможност за изява на докторанти, млади учени, магистри и
студенти, с техни разработки и доклади, по проблемите на мениджмънта и качеството в научните направления
на университета.
Научни направления:
 Технически науки
 Природни науки, математика и информатика
 Аграрни науки и ветеринарна медицина
 Хранителна наука и технология
 Хуманитарни науки
 Здравеопазване и спорт
 Социални, стопански и правни науки
 Екология и околна среда
(маркетинг и мениджмънт)
 Качество на образованието
 Педагогически науки
 Системи за управление
До участие се допускат доклади и съобщения, с научен и научно-приложен характер, свързани с
посочените научни направления, които са резултати от изследвания на млади учени (самостоятелно или с
техните научни ръководители, но младият учен е водещ в доклада и той да го представя).
Оценяване на докладите: Селекционна комисия прави класиране на авторите на доклади и предлага
най-добрите разработки за удостояване с награди. Критериите за оценка на докладите и присъждане на
наградите са: Приноси /научно-теоретични, приложни и инженерни/; Област и обхват на приложимост в науката
и практиката; Специфични резултати и показатели. Начин на изнасяне, срок и вид на представяне и др.
Награди: Една първа награда: Грамота и парична премия, Две втори награди: Грамота и парична
премия, Три трети награди: Грамота и парична премия.

Изисквания към докладите за включване в Сборник научни трудове „Мениджмънт и качество”
(2603-4395 PRINT, 2603-4409 CD-ROM) са:
Пълният текст на докладите следва да бъде формат .doc / .docx – А4 с обем до 8 стр., вкл.
илюстрациите; с отстояния отгоре, отдолу, отдясно и отляво – 25 mm; шрифт – Arial - 12; междуредово
разстояние – Single; отстъп (нов ред на абзац) - 1 cm; Страниците да не бъдат номерирани. Заглавието на
доклада да е с главни букви, центрирано и почернено, на български и на езика на резюмето, имената на
авторите под заглавието с научните степени и звания, месторабота и email адрес да са на кирилица и на
латиница; Резюмето да бъде представено и на английски език, във формат .doc/.docx, от 200 до 350 думи и
до 10 ключови думи. Фигурите и таблиците да са направени с някой от разпространените програмни продукти
и да са вградени в текста на доклада, а не на отделни страници. Всеки участник има право да представи до три
доклада, като за втори и трети доклад се заплаща само такса публикация. Оригиналът на доклада трябва да
бъде предоставен на хартиен и на електронен носител. Докладите може да се представят на български, руски
или английски език. Доклади, непредставени в срок и неотговарящи на посочените изисквания, както и
доклади, представени на слайдове не се публикуват.
Езици на докладване: български, руски и английски.
Времетраене за изнасяне на доклад – до 10 минути; При невъзможност за участие в секционните
заседания на конференцията и изнасяне на доклада, той ще бъде представен в постерната сесия, а авторите,
трябва да уведомят за това до 20.04.2019 г. В този случай се заплаща само „Публикационна такса”, а докладът
ще бъде публикуван в изданията на конференцията. Участниците от Тракийски университет не заплащат такса
правоучастие.
Всички доклади, допуснати до представяне и станали публично достояние на секционните или постерните
заседания, след рецензиране и редактиране от Редколегията, ще бъдат публикувани в „Сборник научни
трудове”, който се депозира в Народната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий” и НАЦИД (ISSN и се включва в
международната информационна система).
Избрани доклади ще бъдат публикувани и в списанието на Тракийски университет „Trakia journal of
sciences“ (1312-1723 - ISSN TJS print, 1313-3551 - ISSN TJS online).
В програмата на конференцията и в сборника ще бъдат включени само доклади, които са оценени
положително от рецензентите и са оформени в съответствие с изискванията. Всички участници получават
Сертификат.
УСЛОВИЯ:
• Заявка за участие с доклад и пълният текст на докладите да бъдат изпратени до 22.04.2019 г.
• Таксата за участие в размер на 60 лв. трябва да бъде преведена до 07.05.2019 г. по банкова сметка:
IBAN – BG39 UNCR 7630 1007 2746 01, BIC код на УниКредит Булбанк UNCR BGSF, с титуляр ССКБ.
• Внесените по банков път такси при необходимост се доказват с копие от платежното нареждане.
• В таксата са включени: участие в конференцията, публикуване в Сборник научни трудове „Мениджмънт
и качество” (2603-4395 PRINT, 2603-4409 CD-ROM) и „Trakia journal of sciences“ 1312-1723 - ISSN TJS
(print), 1313-3551 - ISSN TJS (online), кафе паузи.
• На 10.05.19 г. ще имате възможност да се включите в „Бал на младия учен“.
Регистрация на участниците: от 10 ч. на 10.05.2019 г. във Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол
Откриване: 13.00 ч. на 10.05.2019 г. във Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол, ул. Граф Игнатиев № 38
Адрес за заявки и контакти:
ССКБ: София-1000, ул. Г. С. Раковски № 108, тел./факс: 02/988-40-75, GSM: 0879 602 164; e-mail: sskb@abv.bg
Ф "ТТ" - Ямбол, Ямбол-8600, ул. Граф Игнатиев № 38, тел./факс: 046/66-91-81; nely.georgieva@trakia-uni.bg

До: ССКБ
-ма

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ в 28

Международна научна конференция „Мениджмънт и качество” за млади учени

Име, презиме, фамилия: ....................…………………...........................… ВУЗ (НИИ), Ф-т: ................................................................
Месторабота: …………….......… Сл. адрес: гр. ....…................……………. ул. № .............................………….........……………........
телефон: ……................................………; факс: …..…..................…..………; е-mail: ...........................................................................
ИН № ……................…..........; ИН № по ЗДДС ..….........................…….; МОЛ: .....................................................................................
Участие като слушател:

Участие с доклад:

Таксата ще бъде внесена:

⃣ по банков път,

⃣ на място при регистрацията

Отбележете с Х
желаното:

Заглавието на доклада е: .........................................................................................................................................................................
При изнасяне на доклада ще ползвам: ...................................................................................................................................................
Дата: …………………….

Заявител: ………………………..

Декларирам, че предоставените от мен данни могат да бъдат използвани за регистрация на участието ми в конференцията.

