УКАЗАНИЯ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ДОКЛАДИТЕ
ВАЖНИ ДАТИ
1. Заявка за участие с научни доклади и съобщения.
20.04.2016 г.
2. Заявки за участие с фирмено представяне, изложба,
рекламни материали, бизнес съобщения и др.
20.04.2016 г.
3. Представяне на докладите.
3.05.2016 г.
4. Заявки за пътуване, настаняване, вечеря.
20.04.2016 г.

ЗА ИНФОРМАЦИЯ И КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
Евгения Димитрова
Съюз по автоматика и информатика
1000 София
ул.”Раковски” 108, стая 413
тел. (02) 987 61 69
e-mail: sai.bg.office@gmail.com
e-mail: sai@infotel.bg
www.sai.infotel.bg
www.sai.bg

Докладът /на български или английски език/ трябва да
бъде отпечатан и подготвен за пряко репродуциране до 4
/четири/ страници в две колони на лист А4 /210х297 мм/
съгласно образец, който може да се получи в САИ или на
Интернет адрес www.sai.bg
Размерите на рамките за разполагане на главата на
доклада и текста в две колони могат да се измерят
направо от образеца. Отпечатването да бъде на лазерен
принтер с шрифт Times New Roman или най-близък.
Заглавието е с главни букви удебелен шрифт 12 точки.
Ако докладът е на български език, заглавието се изписва
и в превод на английски под българския текст. През един
ред се разполагат имената на авторите само с инициали и
фамилни имена с удебелен шрифт 10 точки.През един
празен ред по-надолу се изброяват адреси за
кореспонденция с наклонен шрифт 10 точки. През два
празни реда се разполага кратко резюме на английски
език /50-100 думи/ с шрифт 8 точки, а през един празен
ред от него се изброяват до 5-6 ключови думи на
английски език също с шрифт 8 точки. Всички изброени
елементи на главата на доклада са подравнени в ляво с
отстъп 1,5 см от лявата рамка, ограничаваща основния
текст на доклада.
Текстът на доклада с шрифт 9 точки започва след
последния ред на главата и се оформя в две колони с
разстояние 1 см между тях. Всеки параграф се отделя с
един празен ред спрямо предния параграф. Заглавията на
разделите на доклада са центрирани в рамките на
колоната.Заглавията на подразделите се подчертават или
се отпечатват с наклонен шрифт, подзаглавията в тях – по
същия начин, но без да се отпечатват на отделен ред, а
направо в текста. В началото на параграфите не се оставя
отстъп.
Графики, фигури, таблици се монтират в текста във
вид, годен за преснимане.
Литературните източници се изброяват накрая по
образеца на списание “Автоматика и информатика”.
По преценка на Програмния комитет най-добрите от
представените на симпозиума доклади ще бъдат
отпечатани в списание „Автоматика и информатика”.

Съюз по автоматика и
информатика „Джон Атанасов”

24-ти Международен симпозиум
Управление на енергийни,
индустриални и екологични
системи

12.05 – 13.05.2016 г.

Хотел „Жеравна”,
Град Банкя

ПРОГРАМЕН КОМИТЕТ
М. Хаджийски – председател
Е. Николов
И. Бачкова
В. Андреев
Т. Пулева
Д. Пенев
Т. Ненов
Л. Дуковска

А. Топалов
Т. Тотев
Тр. Пензов
В. Ангелов
И. Симеонов
М. Младенов

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ
К.Бошнаков – председател
И. Куртев
М. Николов
С. Спасов
Д. Гочева

Ю. Божков
М. Божкова
Е. Димитрова

ЦЕЛ
Отчитайки опита и текущите интереси на колегията
след 20-тото издание на Симпозиума "Управление на
топлоенергийни обекти и системи" Съюзът по
Автоматика и Информатика "Джон Атанасов" реши да
разшири тематичния му обхват и да го обяви в
съвременен вариант с названието "Управление на
енергийни, индустриални и екологични системи".
Основните акценти на Симпозиума, както винаги, ще
бъдат инженерните решения и приложения.
Симпозиумът има за цел да събере заедно специалисти
по управление на енергийни,индустриални и екологични
обекти и системи от учебни, изследователски и
инженерингови
организации,
от
ТЕЦ
и
топлоснабдителните
системи,
от
промишлената
енергетика, пречиствателни станции за води, занимаващи
се с проблемите на пълния жизнен цикъл на системите за
управление на енергийни, индустриални и екологични
обекти: изследване, развитие, инженеринг, експлоатация.
На симпозиума ще бъдат представени водещи фирми,
специализирали се в производството и доставянето на
технически средства за автоматизация в областта. Ще
бъдат представени резултати, текущи разработки и
виждания по широк кръг въпроси на автоматизацията,
инвестиционните проблеми и съвременния мениджмънт
и възможностите за успех на малките фирми.
С особен приоритет ще се ползват разработки, които са
посветени на интегрирането на технологичиски,
икономичиски и екоаспекти в управлението на
комплексни системи. Традиционно голям интерес

представляват работи в областта на диагностиката и
екологичните проблеми – екологичен мониторинг,
методи за намаляване на вредните въздействия на
енергийните и индустриални обекти върху природната
среда и проблема на пречистването на отпадъчните води.
Предвидената изложба и фирмени представяния ще
способстват
за
разпространяване
на
актуална
информация, както и възможност за лични контакти.
ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ
Препоръчаните, но не ограничаващи тематични
направления на симпозиума, са:
-Моделиране на енергийни, индустриални и
екологични системи.
-Управление на енергийни, индустриални и
екологични системи.
-Управление на ВЕИ и енергийна ефективност.
-Интелигентно управление.
-Индустриална информатика.
-Технически средства и софтуер за управление.
-Проектиране на енергийни, индустриални и
екологични системи.
-Мониторинг и диагностика на комплексни системи.
-Мениджмънт и експлоатация на комплексни системи.
ОРГАНИЗАЦИЯ
Поканени доклади, технически доклади, фирмени
представяния, дискусия. Откриване на симпозиума и
първо заседание и дискусия от 14ч. до 18ч. на
12.05.2016г. Вечеря в 19ч. Второ заседание и закриване
на симпозиума от 9-13ч. на 13.05.2016г.
ТАКСИ
Таксата за участие в симпозиума е в размер на 80 лв. с
ДДС, платими предварително или при регистрацията на
симпозиума. За членове на САИ – 60 лв.
С тази такса участниците имат право на посещение на
сесиите на симпозиума, получават програмата и
трудовете на симпозиума.
Финансовите условия за фирмено представяне, участие
в изложба и др. ще се договарят директно с
Организационния комитет.
Таксите могат да бъдат платени:
- По банковата сметка на САИ:
BG81BPBI79421044117201; BIC: BPBIBGSF
ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ Б-я – клон София окръг,
ул. ”Г. С. Раковски” 137, САИ
- в брой в САИ
- в брой при регистрацията

СИМПОЗИУМ

Управление на енергийни, индустриални
и екологични системи
12 – 13.05.2016 г.
Заявка за участие
Име……………………………………………………………
Служебно положение……………………………………….
Адрес…………………………………………………………
тел…………………………….факс…………………………
e-mail:………………………………………………………...
Аз планирам да участвам:
 с доклад на тема:
………………………………………………........
……………………………………………………
 без доклад
Ще участвам чрез:
 Фирмено представяне
 Рекламни материали
 Експонати
 Ще нощувам в хотел „Банкя Палас”
 Ще нощувам в хотел „Жеравна”
 Няма да нощувам

Информация за хотел „Жеравна” в гр. Банкя може
да се получи на следния Интернет адрес:
http://jeravna-bankya.com/
Транспорт от гр.София: Автобус № 42 (от
метростанция „Сливница"), маршрутни таксита – № 10
(от „Руски паметник") и № 31 (от ж.к. Илиенци).

