ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ
Колективът на катедра “Метални, дървени и пластмасови конструкции”
(МДПK) към Строителния факултет на УАСГ има удоволствието да Ви покани да
участвате в Седмия национален симпозиум по стоманени, дървени и
комбинирани конструкции, който ще се проведе в на 18 юни 2021 г. в гр. София.
Основна цел на организаторите е симпозиумът да се превърне в национален
форум за обмен на знания, споделяне на професионален опит и създаване на нови
партньорства в областта на изследванията, проектирането и изграждането на
метални, дървени и комбинирани конструкции.
В тази връзка бихме желали да окуражим участието на практикуващите
инженери и представителите на индустрията, които желаят да представят своите
постижения, реализации и нови продукти. Освен традиционното устно изнасяне на
докладите, ще предоставим възможност за поставяне на доклади-постери,
рекламни щандове и фирмени презентации. Така съвместно можем да инициираме
позитивни дискусии по приложни проблеми и потърсим творчески решения на
предизвикателствата пред по-широкото приложение на металните, дървените и
комбинираните конструкции в България.
Основните тематични направления на симпозиума са:
 Теоретични и експериментални изследвания в областта на
стоманените, дървените и комбинираните конструкции;
 Практически реализации и постижения в проектирането и
изграждането на стоманени, дървени и комбинирани конструкции;
 Фасаден инженеринг.
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Радваме се да споделим, че Генерални спомоществователи на симпозиума
са Българска Асоциация за Метални Конструкции (БАМК) и IDEA StatiCa.

В допълнение, много от членовете на асоциацията изявиха желание да подкрепят
събитието под една или друга форма. Тази подкрепа ни дава увереността, че ще
организираме един модерен, полезен и национално значим форум. Ето и някои от
фирмите и организациите, направили заявки:
Металстрой АД
Хелиос – метал център ООД
Кейт Вит ЕООД
Хоризонт Иванов ЕООД
МСК АД
Стримона ЕООД
Балкан стийл инженеринг ООД
Металстрой Стоянов и Георгиев ООД
ВХВ ООД
КРОС-3 ООД
Хилти България
ИРКОН ООД
ДЕ Студио
КЦМ Технолоджи ЕООД
КАДАСИСТ ЕООД
КИИП РК София - град
Съорганизатори на събитието са Камарата на инженерите в инвестиционното
проектиране (КИИП) и Асоциацията за фасаден инженеринг (АФИ).
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Дата на провеждане
Седмият национален симпозиум по стоманени, дървени и комбинирани
конструкции ще се проведе на 18 юни (петък) 2021 г. Предвид съпътстващите ни
неизвестности с епидемичната обстановка в страната са възможни промени, за
което своевременно ще Ви уведомяваме.
Поради значителния интерес към СДКК 2021, е възможно времето за
изнасяне на доклади в рамките на деня да се окаже недостатъчно. В такъв случай,
симпозиумът може да продължи и на следващия ден с една предиобедна сесия.

Място на провеждане
Домакин на събитието е форумът "Джон Атанасов", разположен в София Тех
Парк https://sofiatech.bg/forum/ . Мястото е с отлична комуникационна достъпност
както с градски транспорт (автобуси Е84 и Е184, тролейбуси 3 и 5), така и с
автомобил. София Тех Парк предлага целодневен платен паркинг.

Такса за участие
Благодарение на подкрепата, която получихме от Българска Асоциация за
Метални Конструкции (БАМК) и IDEA StatiCa, както и от всички организации и
фирми – спомоществователи на Седмия национален симпозиум по стоманени,
дървени и комбинирани конструкции, можем да си позволим да предоставим
събитието напълно безплатно за гости и автори на научни доклади.
Предвид ограничените места се изисква задължителна регистрация.
Формуляр за регистрация ще намерите в настоящата покана. Попълнените
формуляри ще се приемат на имейл sdkk2021@abv.bg до 15.04.2021г. или до
изчерпване на местата.
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Какво предвижда програмата?
Предвид целите, които сме си поставили, по време на Седмия национален
симпозиум по стоманени, дървени и комбинирани конструкции в програмата на
форума ще бъдат включени:
 Три сесии за мултимедийно представяне на доклади – презентация на
научни доклади в познатия традиционен стил съгласно утвърдена
програма и определена последователност;

 Постер-сесия за представяне на проектни реализации, иновации или
изследвания – съвременен и актуален похват за презентация на научни
доклади, при който в специално отредено място, в рамките на постер
сесията всеки автор представя своята разработка пред широката
аудитория, а гостите на събитието могат да изберат сред многото
представяния да се запознаят само с определен брой от тях според
интересите си;

 Дискусионен панел;
 Рекламни щандове и рекламни постери на фирми-спомоществователи на
симпозиума, фирмени презентации;

 Кафе паузи, обяд, вечерен коктейл (ако времето позволява, ще се проведе
в открития амфитеатър пред сградата);

Инструкция за авторите на доклади
Форматът на докладите съответства на този на Годишника на УАСГ. За
целта може да се използва информацията, налична на страницата на УАСГ:
https://uacg.bg/?p=530&l=1 – Изисквания към ръкописите за Годишника на
УАСГ и предложените там шаблони за оформяне във формат *.pdf и *.doc



Пълният текст на ръкописа включително фигурите, таблиците и списъка с
цитираната литература не трябва да превишава 20 страници.
Разширените резюмета са в обем една страница А4 и за тях авторите на
доклади ще получат допълнителни инструкции.

Информация към заинтересовани спомоществователи
Заинтересованите фирми или организации могат да представят своята
дейност и постижения чрез доклади-презентации, изложби и рекламни материали.
Условията за фирмено участие можете да получите със запитване на имейла на
симпозиума.
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Научен комитет
проф. д-р инж. Николай Рангелов - председател
проф. д-р инж. Димитър Даков
проф. д-р инж. Стефан Цачев
доц. д-р инж. Любомир Здравков
доц. д-р инж. Вътю Танев
гл. ас. д-р инж. Стоян Иванов

Организационен комитет
проф. д-р инж. Борислав Белев - председател
доц. д-р инж. Цветан Георгиев

инж. Евгени Борисов (БАМК)

доц. д-р инж. Деляна Бояджиева

д-р инж. Иван Гешанов (КИИП)

гл. ас. д-р инж. Георги Радославов

инж. Венета Новакова (АФИ)

Контакти
sdkk2021@abv.bg
0885 603 808 /д-р инж. Георги Радославов, секретар на Организационния комитет/

Важни дати.
Изпращане на кратко резюме /срок в удължение/.

01.04.2021

Регистрация на участник – автор или гост

15.04.2021

Изпращане на разширено резюме и пълен текст на доклада.

01.05.2021
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Регистрационен формуляр

Име ..............................................................................................................................................
Фамилия ......................................................................................................................................
Фирма ..........................................................................................................................................
Длъжност.....................................................................................................................................
Адрес ...........................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
тел. .............................………………………e-mail .......................................................................

Участие:

□ С доклад

□ С постер

□ Без доклад/постер

Заглавие на доклада ..................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
Автори: .......................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

Моля изпратете този формуляр на e-mail адрес: sdkk2021@abv.bg
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