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ППООККААННАА  

Уважаеми колеги,   

Предстоящият VII Международен научен конгрес ""ММ ААШШИИ НН ИИ   ЗЗАА   ССЕЕЛЛССККОО ТТОО   

ССТТОО ПП ААНН ССТТВВОО   220011 99 ""   има за цел да даде място за среща на учените от различните страни, 
където да представят своите научни достижения и да дискутират по проблемите на 
механизацията на земеделието. 
 Машините са основата, върху която се изгражда съвременното земеделие. То е 
немислимо без съвременни машини. Учените са призвани да ги създават и да бъдат двигателя 
на научно техническия прогрес. 
 Конгресът ще даде възможност за нови познанства и приятелства, а това поражда и 
нови идеи. 
  Каним фирмите със свои презентации в конгреса и с реклами в конферентните 
материали да представят свои машини, апаратура, технологии, материали и услуги, които 
предлагат на пазара. Каним и агробизнесмените да се запознаят с последните постижения на 
науката в областта на механизацията на земеделието. 

 Надяваме се, че по този начин VII-ят Международен научен конгрес  ""ММ ААШШИИ ННИИ   ЗЗАА   

ССЕЕЛЛССККОО ТТОО   ССТТООПП ААННССТТВВ ОО   2200 1199 ""   ще изпълни ролята на  иновационен посредник между 
учените и изследователите от една страна и индустрията от друга и ви предлагаме да се 
възползвате от тази възможност. 
 Програмата на конгреса  ще даде възможност за почивка, развлечения и запознаване с 
културни, исторически и природни забележителности на северното крайбрежие на Черно море..  
 
  Молим да направите информацията за конгреса достояние и на други колеги от 
страната и чужбина. 

 
Проф. д-р инж. Михо Михов 
Председател на Националния организационен комитет  

 

  

ННААУУЧЧННАА  ППРРООГГРРААММАА  

 ТЕМАТИКА 

1. Машини за земеделието. Изследване и изпитване. Нови конструкции машини. Енергоспестяване. 
2. Използване на машините. Земеделие с контролиран трафик на машините. Опазване на почвата и 
водата. 
3. Двигатели. Транспортни средства. Транспортни технологии  
4. Машини за животновъдството. Оползотворяване на отпадъците като източник на енергия. 
5. Приложение на електротехнологии в земеделието. 
6. Управление на агробизнеса и развитие на селските райони. Мениджмънт на услугите. Аграрни 
информационни системи 
 
Официалният език на VII Международен научен конгрес   ""ММААШШИИННИИ   ЗЗАА  ССЕЕЛЛССККООТТОО   

ССТТООППААННССТТВВОО   22001199""  е английски. Условията за публикуване и изнасяне на докладите на 
български, руски и немски език  се съдържат по-долу, в раздел „Доклади”.  
 
 ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ С ДОКЛАДИ  

 Учени и специалисти от университети и изследователски звена могат да представят 
резултатите от научните и практическите си изследвания в пленарната, секционните и постерната 
сесии на конгреса. 
 Резюмето на доклада на английски език, (формат .doc или .docx, от 200 до 350 думи, 
заглавие на български и английски, до 10 ключови думи, имената на авторите с научните 
степени и звания на кирилица и на латиница, месторабота, email адрес), заедно със Заявка за 
публикация (форма "А") или със съпровождаща online регистрация трябва да бъдат получени в 
Организационния комитет до 28.02.2019. 
 Заявката ще бъде регистрирана на интернет страницата на конгреса www.agrimachinery.net в 
рубриката „Получени рeзюмета и доклади”, а резюмето(докладът) ще получи регистрационен 
номер. За Организационния комитет ще бъде голямо облекчение, ако в последващата 

http://agrimachinery.net/bg/Registration.html
http://agrimachinery.net/bg/Registration.html


 

кореспонденция се използва този регистрационен номер и изпращаните файлове да започват с него 
и фразата „am19”. Например: 121.ivanov.am19.doc. 
 Авторите на одобрените доклади ще бъдат информирани за решението на Програмния 
комитет не по-късно от 05.03.2019. 
 
 
 ДОКЛАДИ 
 В програмата на конгреса ще бъдат включени и ще се публикуват само доклади, приети от 
рецензенти, оформени в съответствие със графичните и текстови инструкции и които са станали 
публично достояние на секционните или постерните заседания. 
 Пълният текст на доклада, в обем до 4 страници, заедно със Заявката за участие (форма 
"В") или online регистрация трябва да бъдат изпратени не по късно от 30.04.2019. 
Наименованието на файла с доклада трябва да съдържа входящият номер, името на първият автор 
и am19. Например: 121.ivanov.am19.doc. 
  Представянето на докладите на секционните заседания трябва да бъде на английски 
език. Допуска се докладването да бъде на български, руски или немски език със 
задължително изискване мултимедийната презентация да е на английски език. 
 При невъзможност за участие в секционните заседания на конгреса за изнасяне на 
доклада, той трябва да бъде представен в постерната сесия. В този случай се заплаща само 
„Публикационна такса” и докладът ще бъде публикуван в конгресните издания. Авторите, които ще 
участват задочно в конгреса, трябва да изпратят до 10.06.2019 по e-mail постерния вариант на 
доклада, оформен според изискванията на текстовата и графичната инструкции за постери, за 
да стане той публично достояние на участниците в конгреса. Организационният комитет поема 
задължението да разпечата постера във формат А1 и да го включи в постерната сесия. 

 Всички инструкции могат да бъдат намерени на интернет страница на конгреса 
http://www.agrimacinery.net . От нея можете да снемете и заглавната страница на доклада. За 
облекчение на авторите, на заглавната страница има написан форматиран текст с шрифт и 
място и когато го замените с вашето заглавие и автори, те ще бъдат с необходимия шрифт и 
на нужното място. 

 
 ПУБЛИКАЦИИ 

Всички доклади включени в научната програма на конгреса ще бъдат публикувани: 

 Всички доклади ще бъдат публикувани в отделни томове за всяка тематична сесия на 
“International Scientific Congress AGRICULTURAL MACHINERY” с ISSN 2535-0269 (Print) и 
ISSN 2535-0277 (Online). Томовете ще бъдат депозирани в Националната библиотека „Св. св. 
Кирил и Методий” и са регистрирани в Националния референтен списък на Националния център 
за информация и документация. 

Избрани доклади на английски език ще бъдат публикувани в международното научно 
списание “Mechanization in agriculture & Conserving of the resources” (ISSN PRINT 0861-9638, 
ISSN WEB 2534-8450). Списанието е достъпно на сайта www.stumejournals.com . 
 CD, съдържащ всички доклади от конгреса. 

http://www.agrimacinery.net/
http://www.agrimacinery.net/
http://www.agrimacinery.net/
http://agrimachinery.net/bg/Registration.html
http://agrimachinery.net/bg/Instrustions_for_forming_the_papers.html
http://agrimachinery.net/bg/Instrustions_for_forming_the_papers.html
http://www.stumejournals.com/


 

ТАКСИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 
за членове на НТСМ 

 
НОЩУВКИ 

хотел „ATLANTIS Resort&Spa”, гр.Бургас, кв.Сарафово  
Цена на една нощувка :  единична стая - 70 лв., двойна стая - 90 лв. с включена закуска. 
 
НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 
С банков превод по сметката на Научно-технически съюз по машиностроене в ПРОКРЕДИТ БАНК: 

 IBAN: BG71 PRCB 9230 1049 8985 01, BIC: PRCBBGSF 
 Получател: НТС по машиностроене „Индустрия-4.0”  
 В нареждането посочете за ’’am19” и напишете входящия номер на доклада, който ще 
намерите в интернет страницата на конференцията http://agrimachinery.net в списъка "Получени 
резюмета и доклади", който текущо се актуализира; 
В брой в офиса на Съюза по машиностроене: София, ул. „Г. С. Раковски” 108, ет. 4, офис 411. 
 
ЗАБЕЛЕЖКИ: 
1. Таксите за банковите преводи са за сметка на изпращача. 
2. Посочените суми се завишават с дължимия ДДС 20 %. 

 
ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ 

ВРЕМЕ И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ 

26.-29.06.2019, хотел „ATLANTIS Resort&Spa”, гр.Бургас, кв.Сарафово 
 

НАСТАНЯВАНЕ 

хотел „ATLANTIS Resort&Spa” в Бургас, кв.Сарафово 

При пътуване с автомобил може да използвате GPS координати хотел „ATLANTIS Resort&Spa”, 
в Бургас, кв. Сарафово”, ул. ”Ангел Димитров” № 58 

N 43 5629742   E 28 5293967 

 

ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ 

От летището до хотел „ATLANTIS Resort&Spa” в кв.Сарафово - автобус №15 - 4-та (последна) 
спирка в кв. Сарафово е хотелът. 
От автогара „ЮГ” и ж.п. гара в Бургас до хотел „хотел „ATLANTIS Resort&Spa” в кв.Сарафово” – 
автобус №15 - последна спирка в кв.Сарафово е хотелът. 
 

ВИД ТАКСА 

лева 

До  
30.04.2019 

След 
30.04.2019 

01. Конгресни такси:  
1.1 Такса за участие в Международния научен конгрес  ""ММ ААШШИИ ННИИ   ЗЗАА   

ССЕЕЛЛССККОО ТТОО   ССТТОО ПП ААННССТТВВ ОО   220011 99 ""  

Включва: коктейл „Добре дошли”, конгресни материали, кафе паузи, публикуване в  
международното научно списание “Mechanization in agriculture & Conserving of the 
resources” и/или в периодичното издание “International Scientific Congress 
AGRICULTURAL MACHINERY” с ISSN 2535-0269 (Print) и ISSN 2535-0277 
(Online) и CD с всички доклади от конгреса. 
1.2. За втори и трети доклад се заплаща само такса публикация 
 
 

 
150/ 100* 

*За млади  
учени  до 35 
години 

 
 
 

90 

 
200 / 140* 

*За млади  
учени  до 35 
години 

 
 
 

130 

02. Придружаващи лица (включва и съавторите) 
Включва: коктейл „Добре дошли”,  конгресни материали, кафе паузи,  

 
75 

 

 
120 

 

03. Такса публикация (За автори, които ще участват „задочно” в конгреса) 
Включва: Публикуване в  международното научно списание “Mechanization in 
agriculture & Conserving of the resources”  и/или в периодичното издание 
“International Scientific Congress AGRICULTURAL MACHINERY” с ISSN 2535-
0269 (Print) и ISSN 2535-0277 (Online) , CD с всички доклади и отпечатване на 
постерния доклад във формат A1  

90 
 
 

130 
 
 

04. Доплащания: 
4.1 за получаване на конгреса броя на списанието (тома с доклади) 
4.2 за получаване по пощата броя на списанието (тома с доклади); 

 
20 

 30 

 
20 
30 

http://www.atlantisresort-bg.com/
http://agrimachinery.net/
http://www.agrimacinery.net/
http://www.agrimacinery.net/
http://www.atlantisresort-bg.com/
http://www.atlantisresort-bg.com/
http://www.atlantisresort-bg.com/za-hotela/mestopolozhenie-na_hotela/


 

ПРОГРАМНА СХЕМА 

26.06.2019 г. (сряда) Регистрация на участниците в конферентния блок на хотел „ATLANTIS 
Resort&Spa” от 16:00 до 20:00.  
27.06.2019 г. (четвъртък) Регистрация на участниците в конферентния блок на хотел „ATLANTIS 
Resort&Spa”от 08:00 до 10:00. Откриване 10:00. Пленарна сесия. Когресни сесии. Постерна сесия. 
Коктейл „Добре дошли” 
28.06.2019 (петък) Конгресни сесии. Закриване на конгреса. 
29.06.2019 (събота) Отпътуване на участниците. 
 

ВАЖНИ СРОКОВЕ 

Изпращане на резюме на доклада и заявка за публикация Форма “A” 
или online регистрация 

28.02.2019 

Потвърждение за приемането на резюмето (доклада) 05.03.2019 

Изпращане на доклада, и заявка за участие Форма “B” или online 
регистрация 

30.04.2019 

Плащане на конферентните такси 30.04.2019 

Обявяване на програмата на пленарните и секционните заседания на 
конгреса на: http://www.agrimachinery.net 

10.06.2019 

Изпращане на постерните доклади в Организационния комитет 10.06.2019 

Регистрация на участниците:                                    от 16:00 до 20:00 часа 
            от 08:00 до 10:00 часа 

26.06.2019 
27.06.2019 

Откриване на конгреса в 10:00 часа 27.06.2019 

Отпътуване на участниците 29.06.2019 

ЗА КОНТАКТИ 
Научно-технически съюз по машиностроене,  
1000 София, ул. Раковски №108, ет.4, офис 411,  

тел.: (02) 987 72 90, 986 22 40; факс: (02) 986 22 40, Мобилен: 0888 003582, 
e-mail: office@agrimachinery.net; http://www.agrimachinery.net   

http://agrimachinery.net/bg/Registration.html
http://agrimachinery.net/bg/Registration.html
http://agrimachinery.net/bg/Registration.html
http://agrimachinery.net/bg/Registration.html
mailto:office@agrimachinery.net
http://www.agrimachinery.net/

