
ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ 

 Моля, попълнете следните данни: ХIII НАЦИОНАЛНА 

  Желая да участвам с доклад КОНФЕРЕНЦИЯ С 

АДРЕС ЗА  Желая да участвам  МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ 

КОРЕСПОНДЕНЦИЯ  Желая да участвам в изложбата  
 (Отбележете) ЕЛЕКТРОНИКА 2016 

България   

1000 София Фамилия:.............................................. 12 и 13 Май 2016 г. 

ул. “Раковски” № 108 Име:......................................................... София 

СЕЕС (Съюз по електроника, 

електротехника и съобщения) 
Организация:..................................... Национален дом на науката 

 ................................................................... и техниката, 

Тел. 02 987-97-67 Адрес:...................................................... ул. Раковски № 108 

 ....................................................................  

http://e-university.tu-sofia.bg/e-conf/?konf=28 тел.:............................................ ПОКАНА  

http://ceec.fnts.bg e-mail :.......................................................  

e-mail: ceec@mail.bg Моля, регистрирайте се на сайта на 

конференцията или изпратете  

 

electronica2016@ecad.tu-sofia.bg информация за Вашето участие на е-мейл  

 electronica2016@ecad.tu-sofia.bg  
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Съюзът по електроника, електротехника и 

съобщения (СЕЕС),  

Техническият университет – София (ТУС) и 

Факултетът по електронна техника и 

технологии при ТУС 

със съдействието на 

Федерацията на научно-техническите съюзи 

(ФНТС) в България 

Българската академия на науките (БАН), 

Техническият университет - Варна, 

Техническият университет - Габрово, 

Русенският университет "Ангел Кънчев", 

IEEE българската секция, 

VDE - Германия и на 

водещи фирми в областта на електрониката 

организират 

XIII Национална конференция с 

международно участие 

ЕЛЕКТРОНИКА 2016 

Почетни председатели: 

проф. дтн Георги Михов – ТУС 

проф. дтн Иван Ячев – ФНТС и ТУС 

Председатели на Организационния комитет: 

доц. д-р Емил Манолов –  ТУС и СЕЕС  

доц. дтн Сеферин Мирчев – СЕЕС и ТУС 

Председател на Програмния комитет: 

проф. д-р Марин Христов – ТУС и СЕЕС 

XIII Национална конференция с между-

народно участие “ЕЛЕКТРОНИКА 2016” 

ще продължи започнатата от 

конференциите “ЕЛЕКТРОНИКА” дискусия 

за състоянието и перспективите на 

българската електроника, компютърната 

техника и телекомуникациите в условията 

на пазарна икономика и членството в ЕС и 

ще обсъди научни доклади с принос в 

теорията и практиката от български и 

чуждестранни специалисти. 

Предвижда се участие на водещи фирми от 

бранша и кръгла маса. Ще се организира 

изложба и кариерен форум. 

 

ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ 

 Микроелектроника и наноелектроника 

 Силова електроника 

 Индустриална електроника 

 Комуникационни технологии 

 Информационни технологии 

 Оптоелектроника 

 Микровълнова техника  

 Електронни елементи и сензори 

 Технологии и нови материали 

 Специална електроника 

 Измервания в електрониката 

 Медицинска и битова електроника 

 Обучение по електронни, информационни 

 и комуникационни технологии 

 Бизнес и маркетинг 

ТАКСА ПРАВОУЧАСТИЕ 

Таксата правоучастие е 80 лв.  

За членове на СЕЕС е 60 лв.  

За учащи и пенсионери е 40 лв.  

Таксата дава право на програма, сборник 

с доклади и CD от форума, участие в 

кафе-паузите и коктейла.  

 
Работни езици на 

конференцията са 

български и английски 

 

Материали на конференцията 

 

Докладите на конференцията ще бъдат 

отпечатани в сборник и дадени на 

участниците при регистрацията. 

 

ПО-ВАЖНИ СРОКОВЕ: 
 

Заявка за  участие с кратка анотация – 

29.03.2016 г. 

Пълен текст на докладите – 

12.04.2016 г. 

Заявка за участие в изложбата – 

03.05.2016 г. 

 


