ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ /ЛТУ/
СЪЮЗ НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ ПО КАЧЕСТВОТО В БЪЛГАРИЯ /ССКБ/
ФЕДЕРАЦИЯ НА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИТЕ СЪЮЗИ /ФНТС/
НАУЧНО – ТЕХНИЧЕСКИ СЪЮЗ ПО ЛЕСОТЕХНИКА /НТСЛ/

ОРГАНИЗИРАТ
XХІ МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „МЕНИДЖМЪНТ И КАЧЕСТВО”
за

МЛАДИ УЧЕНИ

18 – 20 октомври 2012 г. – Учебно-опитна база на ЛТУ – Юндола
ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: проф. В. Брезин – Ректор на ЛТУ
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: доц. д-р П. Желев – Зам.-ректор на ЛТУ
ЧЛЕНОВЕ: проф. Г. Тасев – ЛТУ
проф. Т. Нешков – ТУ, София
проф. Хр. Белоев – Русенски университет “А. Кънчев”
доц. К. Георгиева-Тракийски университет
доц. Д. Маркова – ТУ, Габрово
проф. Е. Павлова – ЛТУ
проф. Й. Станчева – ЛТУ
проф. Й. Каменов – ЛТУ
проф. Х. Айхлер – Германия
проф. К. Иле – Германия
проф. Л. Легат – Чехия
проф. С. Игнатюк – Полша
акад. В. Кряжков – Русия
проф. Л. Теппер – Израел
доц. Д. Георгиева – ЛТУ
Целта на конференцията е:
1. Да даде възможност за изява на докторанти, млади учени, магистри и студенти, с техни разработки
и доклади, по проблемите на мениджмънта и качеството;
2. Да повиши квалификацията на младите учени за провеждане на научни изследвания по мениджмънт
и качество.
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 на възраст до 35 години.
Пред участниците в Международната научна конференция ще бъдат изнесени лекции по
изискванията за разработване на докторски дисертации и по управление на качеството.
Тематични направления:

 Приложение на маркетинга и мениджмънта
 Мениджмънт
в
промишлеността,
земеделието и горското стопанство
 Качество и надеждност на продукцията
 Системи за управление (качество, околна среда,  Качество на медицинските услуги
условия
на
труд,
социална
отговорност,  Качество на висшето образование
производство на безопасни храни, образование,  Статистически методи за управление на
туризъм, обществен сектор, ИСУ и др.).

 Икономически аспекти на качеството

качеството

Научни направления: Биологични, Икономически, Медицински, Технически, Агрономически,
Лесовъдни, Обществени и други науки, Екология, Управление на качеството, Статистически методи за
управление на качеството.
Награди: Една първа награда: Грамота и парична премия 300 лв.
Две втори награди: Грамота и парична премия 200 лв.
Три трети награди: Грамота и парична премия 100 лв.

До: ССКБ

З АЯ В К А З А У Ч АС ТИ Е
в XІХ Международна научна конференция
Име, презиме, фамилия: ....................…………………...........................… Месторабота: ……………………….......................…...…
Сл. адрес: п.к. ........…. гр. ....…................……………. ул. № .............................………….........……………………................................
телефон: ……......................………; факс: …..…..................…..………; е-mail: ....................................................................................
Идент. № ……................…....; Идент № 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: …………………….

Подпис: ………………………..

.................................................................................................................................................................
До участие се допускат доклади и съобщения, свързани с посочените научни направления, които са
резултати от изследвания на млади учени (самостоятелно или с техните научни ръководители, но младият
учен трябва да е водещ в доклада и той да го представя на конференцията).
Всички доклади, допуснати до представяне, след рецензиране и редактиране от Редколегията, ще
бъдат отпечатани в „Сборник научни трудове”, който се регистрира в Народната библиотека „Св. Св. Кирил и
Методий” (ISBN) и се включва в международната информационна система.
Публикуваните доклади в Сборника се признават от СНС и научните комисии на ВАК за научни трудове
при защита на дисертации или участие в конкурси за хабилитиране, тъй като отговарят на всички условия за
издаване на научни трудове.
Всички докладчици и участници получават Сертификат.
Изисквания към докладите за включване в „Сборник научни трудове” са:
Пълният текст на докладите следва да бъде формат А4 с обем до 8 стр., вкл. илюстрациите; с
отстояния: отгоре и отдясно – 20 мм, отдолу и отляво – 25 мм; Шрифт – Arial – 12; Междуредие – Single;
Заглавието на доклада да е с главни букви, центрирано и болтвано, а под него да се изпишат авторите и
местоработата; Резюме и ключови думи на език, различен от езика на основния доклад; Фигурите и
таблиците да се поставят в текста на доклада, а не на отделни страници; Оригиналът на доклада трябва да
бъде предоставен на хартиен и на електронен носител. Доклади представени на слайдове не се публикуват;
Всеки участник има право да представи до два доклада; Докладите може да се представят на български,
руски или английски език.
Доклади, които не отговарят на посочените изисквания няма да бъдат публикувани.
УСЛОВИЯ:
 Заявка за участие без доклад, съгласно приложения формуляр се изпраща до 15.10.2012 г. Приемат
се и заявки по телефон, факс или e-mail.
 Заявка за участие с доклад и пълният текст на докладите трябва да бъде изпратен до 21.09. 2012 г.
 Таксата за участие в размер на 60 лв. /72 лв. с ДДС/ трябва да бъде платена на място при
регистрацията при предварително подадена заявка или преведена до 18.10.2012 г. по банкова
сметка: IBAN – BG39 UNCR 7630 1007 2746 01, BIC код на УниКредит Булбанк UNCR BGSF, с
титуляр ССКБ.
 Предварително внесените по банков път такси се доказват с копие от платежното нареждане.
 В таксата са включени „Сборник научни трудове”, кафе-паузи и безалкохолни напитки.

Сборният пункт е ЛТУ, София, бул. Климент Охридски № 10 в 10.00 часа на 18.10.12 г. (От
централната автогара се взема автобус № 413, или автобус № 280 от Софийски университет. Двата
автобуса спират пред “Лесотехнически университет”).




В 10.15 ч. се тръгва за Юндола със служебен автобус на ЛТУ (цена: 10 лв. на човек в двете посоки).
На 18.10.12 г. ще имате възможност да се включите в тържествената вечеря в ресторанта на УОБ
на ЛТУ, с много музика и приятни дискусии в делови порядък. Ориентировъчна цена за храна за
2 дни, включително тържествената вечеря е ≈ 30 лв. Нощувка – 15 лв., за студенти и докторанти –
7,50 лв.
Регистрация на участниците: от 13.00 часа на 18.10.2012 г. във фоайето на УОБ – Юндола.
Откриване – 14.00 ч. на 18.10.12 г.
Закриване – 13.00 ч. на 20.10.12 г.
Адрес за заявки и контакти: София – 1000, ПК 431, ул. Г. С. Раковски № 108
ССКБ: тел./факс: 02/988-40-75; e-mail: sskb.bg@abv.bg; инж. А. Янева

