ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ
Председател: доц. д-р инж. Никола Драганов
Секретар: доц. д-р инж. Боян Стойчев

Технически секретар: инж. Теменуга Пенкова

ПРОГРАМЕН КОМИТЕТ
Председател: проф. д-р инж. Илия Железаров

Членове:
проф. д-р инж. Анатоли Александров, ТУ– Габрово
проф. д-р инж. Венцислав Вълчев, ТУ– Варна
проф. д-р инж. Иван Евстатиев, ТУ– Русе
проф. д-р инж. Николай Маджаров, ТУ– Габрово
доц. д-р инж. Александър Вучев, УХТ– Пловдив
доц. д-р инж. Валентина Кукенска, ТУ– Габрово
доц. д-р Диана Изворска, ТУ– Габрово
доц. д-р инж. Димитър Спиров, УХТ– Пловдив
доц. д-р инж. Ивайло Беловски, Унив. проф. д-р Асен
Златаров, Бургас
доц. д-р инж. Красимир Друмев, ТУ– Габрово
доц. д-р инж. Пламен Цанков, ТУ– Габрово
доц. д-р инж. Светослав Иванов, ТУ-София, Ф-л Пловдив
доц. д-р инж. Станимир Садинов, ТУ– Габрово













ВАЖНИ ДАТИ
25.04.2021г. Изпращане на заявка за участие чрез
заглавие и кратко резюме на доклада
30.04.2021г. Потвърждение за приемане на заявката
23.05.2021г. Изпращане на докладите
31.05.2021г. Рецензиране на докладите
27.06.2021г. Изпращане на окончателната версия на
докладите и заплащане на таксата за
участие.
ПУБЛИКУВАНЕ НА ДОКЛАДИТЕ
Докладите се рецензират от най-малко двама рецензенти. Научните доклади на конференцията ще
бъдат публикувани в сборник на 5-та Национална
научна конференция TechCo 2021 и в сайтовете на
Технически университет – Габрово и Технически
колеж – Ловеч. Студентите, участващи в конференцията получават сертификат.
Конференцията е включена в Референтния списък
на НАЦИД.

V-та НАЦИОНАЛНА НАУЧНА
КОНФЕРЕНЦИЯ С
МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ
В рамките на
30-годишния юбилей на

Технически колеж – Ловеч

РАБОТНИ ЕЗИЦИ
Български, руски и английски.

TechCo 2021

НАУЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ
Електротехника и електроенергетика
Eлектроника
Сензорна техника
Електрически измервания
Метрология и качество
Автоматика и управляваща техника
Комуникационна и компютърна техника
Машиностроене и уредостроене
Технологии в текстилното производство
Икономика и управление
Природни науки, математика, физика и
информатика

2 – 3 Юли 2021г.
Ловеч

ТЕХНИЧЕСКИ КОЛЕЖ – ЛОВЕЧ
гр. Ловеч, ул. Д-р Съйко Съев
31
телефон: 0879 946 696
tklovech@mail.bg, www.tklovech.tugab.bg

ПОКАНА

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ УСЛОВИЯ ЗА
УЧАСТИЕ

ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ
Такса правоучастие: 80лв.
Такса правоучастие докторанти: 55лв.
Такса правоучастие фирми: 160лв.
Участието на студенти с индивидуални
доклади е безплатно!
Участник заплатил една такса може да участва с
не повече от два доклада, самостоятелно или в
съавторство.
Такса правоучастие включва материалите на конференцията – програма, сборник с доклади, помощни материали, кафе (чай) по време на паузите,
коктейл.

ЗАПЛАЩАНЕ НА ТАКСАТА
- По банкова сметка:
Технически университет – Габрово
Банка: ДСК ЕАД-Габрово
IBAN: BG83STSA93003110006000
BIC: STSABGSF
Основание за плащане: Участие в TechCo 2021
Сканираните вносни бележки се изпращат на
адрес: conference_tklovech@mail.bg.
Фактури се издават до пет дни след изпращане на
вносната бележка и данни за фактурата.
- На място, при регистрацията.

ОФОРМЛЕНИЕ И ИЗПРАЩАНЕ НА
ДОКЛАДИТЕ
Максималния обем на всеки доклад е шест страници. Докладите трябва да бъдат форматирани според изискванията към оформлението и структурата
на докладите като използвате помощния файл, който можете да изтеглите от www.tklovech.tugab.bg.
Заявките на докладите и окончателните версии на
докладите се изпращат на адрес:
conference_tklovech@mail.bg
Неформатирани доклади, съгласно посочените
изисквания няма да бъдат приемани.





Спазване на всички посочени срокове.
Форматиране на докладите според
изискванията на конференцията.
Докладите се публикуват след платена такса
за участие.

