XX Юбилейна национална конференция
с международно участие

Т Е Л Е К О М 2012
ФОРМА Б
Заявка за участие в изложбата
и/или презентация на фирма
Фирма:
_______________________________________
Представител:
_______________________________________
Адрес:
_______________________________________
пощенски код

Телефон: _____________________________
код и номер

Email:
_______________________________________
1. Изложба:
квадратни метра
_____________ м2
_____________ м2

1.2. Допълнително обзавеждане
брой
 маса
____________ бр.
 стол
____________ бр.
 ел. контакт (220 V) ____________ бр.
 друго (моля уточнете) _____________
2. Презентация на фирмата:  да

 не

 да

 не

3. Реклама:
Дата:

Подпис:

Работните езици
английски.

на

конференцията

са

български и

ТАКСИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИЯТА

18 – 19 октомври 2012 г.

1.1. Изложбена площ
 с конструкция
 без конструкция

РАБОТНИ ЕЗИЦИ

Редовни участници
80 лв.
Членове на СУБ, на АСТЕЛ и на СЕЕС
60 лв.
Пенсионери, студенти и докторанти
40 лв.
Таксата за участие се заплаща до 05.10.2012 г. по банков
път по сметка:
УниКредит Булбанк АД
Бизнес Център Аксаков
IBAN: BG75 UNCR 9660 1018 8624 01
BIC: UNCRBGSF
СЕЕС, ТЕЛЕКОМ 2012, име на участника
В банковия документ за превода се вписва името на
участника. Препис от банковото бордеро се представя при
регистрацията. Таксата може да се внесе и в брой в касата
на СEEC на адрес: София 1000, ул. Раковски 108. Авторите
на докладите (при съавторство – най-малко един от тях)
заплащат такса за участие. За всеки доклад трябва да се
заплати поне една такса за правоучастие. Таксата може да
се заплати при регистрацията в размер на 90 лв. Таксата
осигурява участие в заседанията, получаване на
материалите за конференцията (програма, сборник с
резюмета и компакт диск с докладите) и участие в коктейла.
Участниците
без
доклад
изпращат
заявка
до
05 септември 2012 г. и внасят таксата за участие.
Организационният комитет ще награди млад автор
(до 35 г.) за най-добре представен самостоятелен доклад
със съществени научни или научно-приложни приноси.

Федерация на научно-техническите съюзи
в България
Съ юз по ел ектр о ник а, ел ектр о техник а и
съ о бщения
Съюз на учените в България
Министерство на транспорта, информационните
технологии и съобщенията
Комисия за р ег улиране на съоб щенията
Асоциация „Телекомуникации”
Технически университет - София
ВУ - Колеж по телекомуникации и по щи
Нов български университет
Х Х Ю Б И Л Е Й Н А Н А Ц И О Н А Л Н А К О Н Ф Е Р Е НЦ И Я
С М Е ЖД У Н А Р О Д Н О У Ч А С Т И Е

ТЕЛЕКОМ 2012
Т Е ЛЕ КО М УНИ К АЦ И ИТ Е - Ф АКТ О Р ЗА
У СТ О ЙЧ И ВО Р АЗ ВИ Т И Е НА О Б ЩЕ СТ ВОТ О

РЕГИСТРАЦИЯ
Бюрото за регистрация ще работи в Националния дом на
науката и техниката, ул. Раковски № 108, София:
– на 18.10.2012 – от 08 до 12 ч. и от 13 до 17 ч.
– на 19.10.2012 – от 08 до 12 ч.

ВАЖНИ СРОКОВЕ
– Заявка за участие с доклад (форма А)
– Изпращане на резюме и доклад
– Уведомяване за приет доклад
– Заявка за презентация на фирми (форма Б)
– Заявка за изложбата (форма Б)
– Заявка за участие без доклад (форма А)
– Заплащане на такса за участие

– 10.09.2012
– 17.09.2012
– 30.09.2012
– 17.09.2012
– 17.09.2012
– 05.10.2012
– 05.10.2012

АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
ТЕЛЕКОМ 2012
Съюз по електроника, електротехника и съобщения (СЕЕС),
1000 София, ул. Г. С. Раковски, № 108
email: telecom@usb-bg.org;
url: http://telecom2012.hit.bg

2012

ПОКАНА

18 – 19 октомври 2012 г.
Национален дом на науката и техниката
ул. Георги С. Раковски № 108, София

Организационният комитет и организаторите
имат удоволствието да Ви поканят
да вземете участие в

ХХ Юбилейна национална конференция
с международно участие

ТЕЛЕКОМ 2012
18 – 19 октомври 2012 г.
ТЕЛЕКОМ е ежегодна Национална научно-техническа конференция
с международно участие, на която се представят и обсъждат широк
кръг проблеми на съвременните телекомуникационни системи и
мрежи, информационни технологии и електронно управление – от
най-новите постижения на теорията до тяхното успешно
внедряване в практиката. Целта на конференцията е да създаде
условия, възможности и среда за обмен на знания и опит на
специалистите от различните области на електронните съобщения.
Изнесените доклади, представените научни разработки,
презентациите на водещите фирми и дискусиите по време на
конференцията спомагат за формирането на нови идеи в областта
на бързо развиващите се телекомуникации. Конференцията ще се
проведе в Националния дом на науката и техниката в София, ул.
Раковски № 108 - ФНТС. Участието в конференцията се реализира
чрез доклади по тематичните направления, презентации на фирми,
изложба и кръгла маса.

ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ
1. ПОЛИТИКА И РЕГУЛАТОРНИ АСПЕКТИ НА ЕЛЕКТРОННИТЕ
СЪОБЩЕНИЯ.
2. КОМУНИКАЦИОННИ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ.
ИНТЕРНЕТ. ГЕОГРАФСКИ ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ.
3. ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННИ УСЛУГИ.
МУЛТИМЕДИЯ.
4. ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ, ОПЕРАТИВНА СЪВМЕСТИМОСТ, МРЕЖОВА И ИНФОРМАЦИОННА СИГУРНОСТ.
5. ИКОНОМИКА И МАРКЕТИНГ НА ЕЛЕКТРОННИТЕ
СЪОБЩЕНИЯ.
6. СЪОБЩИТЕЛНИ МРЕЖИ И ТЕЛЕТРАФИК - ПЛАНИРАНЕ И
УПРАВЛЕНИЕ.
7. ШИРОКОЛЕНТОВ ДОСТЪП. ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННИ
ТРАНСПОРТНИ ТЕХНОЛОГИИ.
8. РАДИОКОМУНИКАЦИИ. ЦИФРОВО РАДИО И ТВ
РАЗПРЪСКВАНЕ.
9. КОМУНИКАЦИОННИ ВЕРИГИ, СИГНАЛИ И СИСТЕМИ.
10. ЗЕЛЕНИ КОМУНИКАЦИОННИ И ИНФОРМАЦИОННИ
ТЕХНОЛОГИИ.
11. ПОЩЕНСКИ УСЛУГИ.
12. ТЕЛЕУПРАВЛЕНИЕ, ТЕЛЕКОНТРОЛ И ТЕЛЕМЕТРИЯ.
13. ОБУЧЕНИЕ В ОБЛАСТТА НА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИТЕ.
14. СПЕЦИФИЧНИ ПРОБЛЕМИ В ОБЛАСТТА НА
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИТЕ.

СПОНСОРИ

ХХ Юбилейна национална конференция с
международно участие

Спонсорите на ТЕЛЕКОМ 2012 ще бъдат съобщени в следващите
материали. Това са юридически и физически лица, които желаят да
подпомогнат конференцията.

Т Е Л Е К О М 2012

ПРЕЗЕНТАЦИЯ НА ФИРМИ
Освен участие с доклади в тематичните направления на фирмите се
предоставя възможност за безплатни презентации (форма Б), в които
представят дейността на фирмите, техните нови разработки и
технологии. Срокът за заявка е до 17 септември 2012 г.
Цена за реклами в сборника с резюметата или програмата – 200 лв. за
една цветна страница А5. Цена за приложени рекламни листовки към
материалите на конференцията - 50 лв.
За фирми на спонсори – 20 % отстъпка.

18 – 19 октомври 2012 г.

ФОРМА A
Заявка за участие с/без доклад
Име: _____________________________________

ИЗЛОЖБА

Възраст (само за автори до 35 г.):
__________________________________________

По време на конференцията се организира тематична изложба на
технологии, софтуер, услуги, продукти. Заявки за участие (форма Б) се
подават до 17 септември 2012 г.

Месторабота:
__________________________________________

КРЪГЛА МАСА
Темите на дискусията, която се провежда съвместно с фирми, са
проблемите на развитието и използването на информационните и
комуникационните технологии в съответствие с тематичните направления
на конференцията, квалификацията и реализацията на кадрите и
внедряването на научните разработки.

УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИЯТА
Заявката за участие с доклад (Форма А) се изпраща до 10 септември
2012 г. Докладът, оформен съгласно изискванията и не превишаващ 10
стандартни страници, да бъде изпратен в срок до 17 септември 2012 г.
като “приложение” по e-mail на един от работните езици. С него се
изпраща и резюме на доклада в размер на една стандартна страница,
което се отпечатва в сборник и представя на участниците в
конференцията. Резюмето трябва да включва: заглавие на доклада,
имена и месторабота на авторите и изложение на оригинални,
непубликувани до момента, научни и приложни резултати, съответстваща
на тематичните направления. Резюмето трябва да се представи на
български и на английски език като “приложение” (“attachment”) по e-mail.
Авторите на приетите след рецензиране доклади ще бъдат уведомени до
30 септември 2012 г. при положение, че са посочили e-mail за контакт.
Всеки автор може да участва с един самостоятелен доклад и в два като
съавтор.
Подробни инструкции за оформянето на резюметата и докладите са
дадени на адрес: http://telecom2012.hit.bg
Непредставените в посочения срок доклади няма да бъдат включени в
програмата.
Приетите след рецензиране доклади ще бъдат включени в програмата,
записани на предварителен компакт диск - CD и предадени на
участниците в конференцията. Изнесените доклади ще бъдат издадени
на компактен носител – CD и изпратени на участниците в конференцията.
На авторите може да се изпрати по e-mail техния доклад със страници и
информация за конференцията.
Заявката за участие без доклад, се изпраща до 05 октомври 2012 г. и се
внася таксата за участие.

Адрес: ____________________________________
__________________________________________
пощенски код

Телефон:
______________________________________
код и номер

Email:
__________________________________________
Желая да участвувам в конференцията
с доклад 
без доклад 
Заглавие на доклада:
__________________________________________
__________________________________________
Тематично направление:
__________________________________________
Съавтори:
____________________________________________
Необходима техника за илюстрация на доклада:
______________________________________
Дата:

Подпис:

