
Регистриране за участие 

АДРЕС ЗА Моля, регистрирайте се на сайта на 

конференцията 
ХI НАЦИОНАЛНА 

КОРЕСПОНДЕНЦИЯ http://e-university.tu-sofia.bg/e-conf/?konf=28 КОНФЕРЕНЦИЯ С 

 Авторите са поканени да подготвят и 

регистрират доклади по посочените по-

долу теми. Всеки автор може да участва в 

най-много три доклада. Файл с всеки 

доклад трябва да се запише в съответния 

срок на сайта на конференцията след 

регистрацията. Докладите трябва да 

съдържат: заглавие, имена на авторите, 

информацията за контакт, кратко резюме, 

ключови думи, основно съдържание и 

литература. Всеки доклад ще бъде 

рецензиран от двама рецензенти. Приетите 

и представени доклади ще бъдат 

публикувани в CD сборник на 

конференцията и предадени на цифровата 

библиотека IEEE Xplore, както и за 

индексиране в Scopus и Web of Science. 

Авторите могат да изпратят и доклади на 

български език, които ще бъдат издадени 

на отделно CD и няма да бъдат включени 

в библиотеката IEEE Xplore. 

МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ 

България  
1000 София ЕЛЕКТРОНИКА 2020 

ул. “Раковски” № 108  

 14 и 15 Май 2020 г. 

СЕЕС София 

Съюз по електроника, електротехника и 

съобщения 
Национален дом на науката 

Тел. 02 987-97-67 и техниката, 

Сайт на конференцията: ул. Раковски № 108 

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

Мейл на конференцията: ПОКАНА  

electronica.ceec@gmail.com  
http://ceec.fnts.bg  

e-mail: ceec@mail.bg  
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Съюзът по електроника, електротехника 
и съобщения (СЕЕС),  

Техническият университет – София 
(ТУС), 

IEEE българската секция 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), 

Университетът по приложни науки - 
Офенбург, 

Техническият университет в Рига, 

VDE - Германия и на 

водещи фирми в областта на електрониката 

организират 

XI Национална конференция с 

международно участие 

ЕЛЕКТРОНИКА 2020 
Почетни председатели: 

проф. дтн Георги Михов – ТУС 

проф. дтн Иван Ячев – ФНТС и ТУС 

Председатели на Организационния 

комитет: 

проф. дтн Иво Илиев           –  ТУС и СЕЕС  

проф. дтн Сеферин Мирчев – СЕЕС и ТУС 

Научни секретари: 

доц. д-р Димитър Арнаудов – ТУС и СЕЕС 

д-р Стефан Пачеджиев - СЕЕС 

Националният форум с международно 

участие “ЕЛЕКТРОНИКА 2020” 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. Организира се 

кариерен форум и изложба. 

ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ 

 Биомедицинско инженерство 

 Схеми и системи 

 Образователни технологии 

 Измервания в електрониката 

 Индустриална електроника 

 Информационни и комуникационни 

технологии 

 Микроелектроника и оптоелектроника 

 Силова електроника 

 Мехатронни системи 

 Нови материали  

РАБОТНИЯТ ЕЗИК НА 

КОНФЕРЕНЦИЯТА Е АНГЛИЙСКИ 

ELECTRONICA 2020 ще бъде 

технически ко-спонсорирана от IEEE. 

(IEEE конференция # ) 

Представените доклади ще бъдат 

предадени за включване в цифровата 

библиотека IEEE Xplore. 

ТАКСА ПРАВОУЧАСТИЕ 

 Редовна такса преди 11 май 2020 г. 300 лв. 

 Редовна такса след 11 май 2020 г. 360 лв. 

 Студентска такса преди 11май 2020 г. 200 лв. 

 Студентска такса след 11май 2020 г. 240 лв. 

Намаление за членовете на  IEEE - 15 % 

Членовете на СЕЕС се ползват с 

преференциални такси. Таксата дава 

право на участие в сесиите, получаване 

на CD с доклади, участие в кафе-паузите 

и коктейла. 

 

ПО-ВАЖНИ СРОКОВЕ: 
 

03.04.2020 г. – Заявка за участие и пълен 

текст на докладите 

30.04.2020 г. – Уведомяване за приемане 

11.05.2020 г.– Краен срок за ранно плащане 

на регистрационната такса 

11.05.2020 г. – Пълен текст на коригираните 

доклади. 
 


