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Организационният комитет има удоволствието да Ви покани да участвате в XXVIII Международен научен
симпозиум "МЕТРОЛОГИЯ И МЕТРОЛОГИЧНО ОСИГУРЯВАНЕ 2018"
В Симпозиума традиционно участват научни работници и специалисти в областта на метрологията и
метрологичното осигуряване от водещи български университети, научни организации и метрологични
центрове, фирми от България, Русия, Украйна, Германия, Чехия, Турция, Румъния, Италия, Израел, Македония,
Гърция и други.
Докладите от МНС „ММО 2018“ ще бъдат публикувани в Сборник с доклади на МНС „ММО 2018“ на
английски език и в електронен вид.

TЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ:











Общи аспекти на метрологията, методи за измерване, единство и точност на измерванията;
Сензори, преобразуватели и средства за измерване на физически величини;
Измервателни и информационни системи и технологии;
Измерване в индустрията;
Измерване в електроенергетиката;
Акустични измервания, виброизмервания и диагностика;
Измерване в екологията, биотехнологиите, медицината и спорта;
Измерване в хуманитарните и социални науки;
Управление и контрол на качеството, стандартизация и сертификация.

РАБОТНИ ЕЗИЦИ:
Работните езици са: английски, български и руски. На МНС „ММО 2018“ докладите могат да
бъдат презентирани на всеки от работните езици по желание на автора/те. Ще бъде осигурен превод от и на
всеки от работните езици.

ЗАЯВКИ ЗА УЧАСТИЕ И СРОКОВЕ:
1. Авторът/те на всеки доклад трябва да имат регистрация на уеб-сайта на МНС „ММО 2018“ - http://
www.metrology-bg.org/
2. Заявките за участие в МНС „ММО 2018“, придружени с резюме се изпращат в срок до 30.03.2018 г. на
уеб-сайта на МНС „ММО 2018“ - http://www.metrology-bg.org/
3. Докладите се представят на английски език. Само за докладите, които ще бъдат презентирани на един от
другите два работни езика (български или руски) се изисква представяне на доклада и на презентирания език,
отличен от английския език.
4. Заявилите участие с доклад ще бъдат уведомени за приемане/отказ на доклада в срок до 15.04.2018 г.
5. Пълният текст на доклада, подготвен за публикуване, съгласно посочените указания за авторите на сайта
на МНС „ММО 2018“ трябва до 30.05.2018 г. да се качи на уеб-сайта на МНС „ММО 2018“ в електронен вид
като два прикачени файла (файл за доклада на английски език и файл за доклада на работния език, на който ще
бъде презентиран).
6. Всички доклади се рецензират съгласно процедурата и критериите, посочени в уеб-сайта на МНС „ММО
2018“. Съобщение за приетите за публикуване доклади ще бъдат изпратени на авторите до 15.06.2018 г.
7. Ще бъдат публикувани само докладите от МНС „ММО 2018“ (като сборник и в електронен вид – http://
proceedings.metrology-bg.org/), за които е заплатена таксата за правоучастие до 15.07.2018 г.
8. Таксата за правоучастие, преведена до 15.07.2018 г. е в размер е 120 лв. След 15.07.2018 г. таксата за
правоучастие е с увеличение 20%. Всеки участник, заплатил таксата може да участва с до два доклада. Таксата
за студенти и докторанти е 80 лв.
9. Всички такси за индивидуално и фирмено участие в Симпозиума се внасят по Банкова сметка IBAN
BG89BPBI79401046139702, Банков код BIC BPBI BGSF, "Юробанк България" АД, ТУ-София, Технологии
ЕООД, за ММО 2018. За издаване на фактура, посочете име и фамилия на участника в ММО 2018; име, данъчен
номер, МОЛ и ЕИК по булстат на организацията.
10. Таксата (с увеличение 20%) може да бъде внесена и при регистрацията в гр. Созопол.

ФИРМЕНО УЧАСТИЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ:
МНС „ММО 2018“ кани всички фирми и организации с професионални интереси в областта на
метрологията и метрологичното осигуряване да участват в заседанията и съпътстващите мероприятия на МНС
„ММО 2018“. На всяка фирма се предоставят следните възможности:
 Представяне на фирмата пред участниците в МНС „ММО 2018“ и публикуване на фирмен доклад с
цветна рекламна страница в двете форми на публикуване на докладите на МНС „ММО 2018“ (като
сборник и в електронен вид) - 300 лв.
 Ползване на изложбена площ до 2 кв. м. - 300 лв.
 Представяне в уеб-страницата на МНС „ММО 2018“ - 100 лв.
Заявки за фирмено участие се представят до 30.05.2018 г. На фирмите се предоставя възможност за
провеждане на съпътстващи фирмени мероприятия, като финансовите условия се договарят и уреждат
допълнително.

ОРГАНИЗАЦИЯ
Международният научен симпозиум „Метрология и метрологично
осигуряване 2018“ традиционно ще се проведе в Учебната спортно-оздравителна
база (УСОБ) на ТУ-София в гр. Созопол.
Регистрация

10.09.2018 г. от 10.00 ч. до 19.00 ч.

Откриване

11.09.2018 г., 10.00 ч.

Дискусии и доклади

11 - 13.09.2018 г.

Закриване

13.09.2018 г.

Отпътуване

14.09.2018 г.

НАСТАНЯВАНЕ
На участниците в МНС „ММО 2018“, подали заявка и заплатили таксата за
участието 15.07.2018 г. ще бъде осигурена възможността за настаняване и храна
в УСОБ на ТУ-София.

ВАЖНИ СРОКОВЕ
1. Заявка за участие с доклад, придружена с резюме

30.03.2018 г.

2. Съобщение за приемане на заявката

15.04.2018 г.

3. Заявка за фирмено участие

15.05.2018 г.

4. Пълен текст на доклада

15.05.2018 г.

5. Рецензиране и приемане на доклада

15.06.2018 г.

6. Такса за участие

15.07.2018 г.

7. Регистрация

10.09.2018 г.

8. Откриване на Симпозиума

11.09.2018 г.

9. Закриване на Симпозиума

13.09.2018 г.

АДРЕС НА НАЦИОНАЛНИЯ ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ:
"МЕТРОЛОГИЯ И МЕТРОЛОГИЧНО ОСИГУРЯВАНЕ 2018"
Катедра "Електроизмервателна техника", Факултет Автоматика,
Технически университет-София,
София 1000, бул. "Св. Климент Охридски" 8
Тел/факс: 02/965 28 96; 02/968 67 19
http://www.metrology-bg.org/
За контакти:
проф. д-р Пламен Цветков
е-mail: tzvetkov@tu-sofia.bg
тел.: 02/965 2382, 0882 270 098

доц. д-р Иван Коджабашев
е-mail: kodjabashev@tu-sofia.bg
тел.: 0887 51 67 65, 0895 59 01 70

