
Balkan Light-2018, 27-30. 05. 2018 г.   
 

 
Българският националният комитет по осветление (BNCI),  
Ви кани да вземете участие в  

VII Балканска конференция по осветление "BALKAN - LIGHT '2018" 
Енергийно-ефективно, екологично и ергономично осветление, 

на която ще бъдат разгледани и обсъдени актуални проблеми в осветителната техника. 
BALKAN LIGHT '2018 

Цел на конференцията  

BALKAN LIGHT '2018 ще даде възможност на специалистите в светлотехниката от 
Балканските страни, както и от много Европейски и други страни от света, да обменят 
знания и опит в областта на осветлението с технологиите на XXI век.  

Предишни конференции Balkan Light са проведени през следните години и на следните 
места: 1999 Варна (България), 2002 Истанбул (Турция), 2005 Клуж-Напока (Румъния), 
2008 Любляна (Словения), 2012 Белград (Сърбия) и 2015 Атина (Гърция). 

 
Място на провеждане на конференцията: 
Конференцията ще се проведе от 27-30. Май. 2018 г. в Аула “Максима” на Минно-
геоложки университет “Св. Иван Рилски”, София, България.  
Откриването на конференцията е на 28 Май от 9.30 часа 
Регистрация на участниците ще се извършва във фоайето на залата. 

 
 



Тематични направления  
   
1.  Енергийна ефективност в осветлението.   
2.  Виждане и цвят   
3.  Технология и методика на физически измервания на оптични 
лъчения   
4.  Дизайн и ергономия в осветителната техника   
5.  Осветление и сигнализация в транспорта   
6.  Осветление - вътрешно, външно улично, тунелно, музейно и 
специално   
7.  Фотобиология и фотохимия   
8.  Общи аспекти на осветлението - терминология. Стандартизация в 
осветлението 
Дадените тематични направления са насочващи. След получаване на заявките с 
докладите и изготвяне на на програмата на конференцията ще бъдат определени 
направленията и секциите на  BALKAN LIGHT' 2018.  

Работни езици  
Работните езици на конференцията са български и английски. Ще бъде осигурен 
симултанен превод на български и английски.  

 
 
Регистрация за участие с доклад  
За включване на доклада е необходимо приложената форма A да бъде попълнена и 
изпратена до 15 февруари 2018 г. 
Резюме на доклада на български език и на английски в обем до 1 стандартна 
машинописна страница да бъде изпратено преди 15 февруари 2018 г. на електронната 
форма на сайта на конференцията: www.balkanlight.org или на e-mail: 
balkanlight@bnci.eu 
 
Резюмето трябва да съдържа:  
- пълно заглавие на доклада, имената и адресите на авторите;  
- крайната формулировка на основните задачи и изложение на най-съществените 
резултати.  
Международен програмен комитет ще прегледа изпратените материали и ще определи 
кои доклади ще бъдат приети за пленарно или постерно представяне.  Авторите на 
приетите доклади ще бъдат уведомени до  28 февруари 2018 г.  
Пълният текст на доклада трябва да се изпрати във формат *.DOC и *.PDF в срок до 
30.03. 2018 г. на e-mail: balkanlight@bnci.eu  

Участие без доклад  
Участниците без доклад да изпратят попълнената регистрационна форма на e-mail: 
balkanlight@bnci.eu,  не по-късно от  30 март 2018 г., с което се гарантира тяхното 
участие в "BALKAN LIGHT '2018". Организационният комитет не поема ангажимент за 
настаняване на участници, неизпратили форма А до 30 март 2018 г.  
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Участие в изложбата  
По време на конференцията ще бъде организирана изложба на светлинни източници и 
ПРА, осветителни тела, измервателна апаратура, книги, стандарти и др., свързани и 
тематиката на " BALKAN LIGHT '2018".  
Фирмите желаещи да участват в изложбата, следва да изпратят приложената Форма Б 
до 28 февруари 2018 г. Цената на изложбената площ е:  
- щанд с конструкция - 200 евро/m2;  
- щанд без конструкция - 100 евро/m2;  
 за цялото времетраене на " BALKAN LIGHT '2018".  
След получаване на форма Б ще получите оферта за стойността на заявката, включваща 
и стойността на допълнителното обзавеждане на щанда .  
  
Форма A   за участие с/без доклад  
 
BALKAN LIGHT '2018   
Енергийто ефективно, екологично и ергономично осветление, 27-30. 
05. 2018 г в Аула “Максима” на МГУ “Св. Иван Рилски”, София, 
България  

Име, презиме, фамилия:  ______________________   
Месторабота и длъжност: _____________________   
____________________________________________   
Адрес: ______________________________________   
____________________________________________   
Телефон: ______________Факс: ________________   
                  код и номер   
E-mail: ___________________Http: ______________   

Желая да участвам в конференцията:   
  - с доклад   
  - без доклад   

Заглавие на доклада:________________________   
__________________________________________   
__________________________________________   

Съавтори:   
_______________________________________   
_______________________________________   
_______________________________________   

Желая да ми резервирате хотел за_____нощи (брой нощувки) от 
_______(дата на пристигането)   
до_________ (дата на заминаването).   

Дата: . . . . .                 Подпис: . . . . . . .   
   
  



Забележка: Желаещите да участват в конференцията с доклад изпращат Форма А, 
заедно с резюме на доклада до 28 февруари 2018. Желаещите да участват без доклад 
също попълват този формуляр и го изпращат най-късно до 30 март 2018 г. на посочения 
адрес за кореспонденция.  

 
 
Форма B      /за участие в изложбата/  
   
BALKAN LIGHT'2018   
Енергийто ефективно, екологично и ергономично осветление, 27-30. 
05. 2018 г в Аула “Максима” на МГУ “Св. Иван Рилски”, София, 
България   

Фирма: ____________________________________   
Представител: ______________________________   
Адрес: _____________________________________   
___________________________________________   

Телефон: ______________Факс: ________________   
                 код и номер   
 E-mail: ___________________Http: _____________   

Изложбена площ:   

 - с конструкция (щанд)  ...........m2   
 - без конструкция           ...........m2   

Допълнително обзавеждане ( по поръчка):   

- маса (100x50 cm)           .....................   
- стол                                  ....................   
- рафт                                   ...................   
- осветление                        ...................   
- ел. контакт (2 гнезда, 220V)...............   
- друго (моля уточнете)      ...................   
       ....................................................   

Дата: . . . . .                 Подпис: . . . . . . .  
    
 Представителите на фирмите, желаещи да участват в заседанията на конференцията, 
попълват и Форма А. Всяка фирма изложител плаща най-малко 1 такса за 
правоучастие.  
Настоящият формуляр, съответно попълнен, се изпраща най-късно до 28.февруари 2018 
г. на посочения адрес за кореспонденция.  

 

 

 



Културна програма  

Со̀фия е столицата и най-големият град в България. 
http://sofiacityhotel.com/bg/%d0%b7%d0%b0-%d1%81%d0%be%d1%84%d0%b8%d1%8f/ 

Тя е 15-ят по големина град в Европейския съюз, с население 1 307 376 души (към 
15.06.2016).  София е разположена в централната част на Западна България, в 
Софийската котловина, и е заобиколена от 
планини: Витоша на юг, Люлин на запад и 
Стара планина на север, а надморската ѝ 
височина е между 500 и 699 m Това я прави 
четвъртата по височина столица в Европа. 

София е една от най-древните европейски 
столици. Нейната история може да се 
проследи до времето на неолита. Следи от 
няколко неолитни селища са открити на нейна 
територия (около днешния Дворец, както и в 
днешния квартал Слатина), които датират от 5000 г. пр.н.е. 

Градът пада под римско владичество през 29 г. По време на император Марк Улпий 
Траян (98 – 117) Сердика, която лежи на римския път Виа Милитарис, процъфтява като 
значимо селище в провинция Тракия. Въздигнат от него след 106 г. в ранг на 
„муниципия“ (municipium), той получава самоуправление и става център на 
административен район. Градът се разраства при Марк Аврелий (161 – 180 г.) и имп. 
Комод (176 – 192 г.), между 176 и 180 г. е укрепен с внушителна крепостна стена, 
наблюдателни кули, във 2 в. е каптиран горещият минерален извор и са издигнати 
градските терми, административни и други представителни сгради. 

От втората половина на III в. значението на града 
рязко нараства. Макар че не е подминат от 
нашествията на готите в 271 г., той е предпочетен 
пред Ниш и става столица на обширната римска 
провинция Дакия Аврелиана, образувана в Горна 
Мизия от император Аврелиан. При 
административната реформа в 285 г. на Диоклециан 
Сердика се превръща в столица на новосъздадената 
провинция Средиземна (Вътрешна) Дакия 

В началото на IХ век, на 9 април 809 г. – Великден, 
хан Крум присъединява Сердика и градът за пръв 
път влиза в пределите на българската държава. 

Девизът на столицата е „Расте, но не старее“. 

На регистрираните участници ще бъде изпратена 
покана с подробна информация за предвидените 
културни мероприятия и проекти.  
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Такса за правоучастие  
Таксата за правоучастие в  BALKAN LIGHT '2018 е:  
- 150 евро за специалисти  
- 100 евро за участници членове на BNCI.  
- 50 евро за студенти и докторанти  
 
Таксата включва свободен достъп до мероприятията (пленарни и постерни сесии, 
дискусии, изложба, коктейл “добре дошли” , кафе паузи и гала вечеря) и материалите 
(програма, сборник доклади и резюмета) от конференцията. 
 
   Срокът за внасяне на таксата е:  
- 05.05.2018 г.;  
Такси внесени на ръка при регистрацията или преведени по банков път след 
гореспоменатите дати се завишават с 10%.  
Банкова сметка на BALKAN LIGHT'2018 е: 
Bank details: 
Bank:  UniCredit Bulbank 
BIC:    UNCRBGSF 
IBAN: BG82 UNCR 7000 1521 4608 60 
   В документа за превод на сумата се вписва СДРУЖЕНИЕ БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН 
КОМИТЕТ ПО ОСВЕТЛЕНИЕ,  
името на участника, адрес за връзка, телефон и наименованието на конференцията - 
BALKAN LIGHT' 2018. , 

 
 
Изисквания към оформянето на докладите  

1. Начин на изпращане:  
Доклада се изпраща по електронна поща на адрес: balkanlight@bnci.eu. 
Изпращането на доклада по E-mail  да се извърши като attachment file, създаден с 
Microsoft Word и копие с формат на *.PDF.  

2. Текстов редактор.  
Желателно е да се използва текстов редактор Word for Windows .  

3. Срок за изпращане на докладите.  
Краен срок за изпращане на материалите е 30.03.2018 г. 

4.  Обем на доклада.  
- до 6 страници  

5. Начин на оформяне и изисквания към оформлението на докладите 
- Докладите трябва да бъдат оформени с помощта на MS Word (формат на файла *.doc). 
- Шрифт - Arial (MS Word XP или следващи версии). 
- Page Setup - Top: 20 mm, Bottom: 10 mm, Left: 20 mm, Right: 20 mm. 
- Paper Size - A4. 
- Line spacing - Format, Paragraph, Line spacing: Single. 
- Отстъп (нов ред на абзац) - Format, Paragraph, Special: First Line, By: 1 cm. 
- На първата страница под Header да се остави един празен ред - Font Size 14. 
- Заглавие - Font Size 14, центрирано, Bold. 
- Име и фамилия на автора (авторите) - Font Size 12, центрирано. 
- Резюме - на английски, Font Size 10, Italic, 5-6 реда. 
- Ключови думи - на английски, Font Size 10, Italic, 1-2 реда. 
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- Текст на доклада - Font Size 12. 
- След литературата - трите имена на автора (авторите) с научното звание и степен, - 
месторабота, телефон, E-mail. 
- Фигурите да бъдат направени с някой от разпространените програмни продукти, да 
бъдат интегрирани с текста и да имат номерация и наименование - под тях, центрирано. 
- Таблиците да имат номерация и наименование - над тях, подравнено вдясно. 
- Формулите да имат номерация - с цифри в скоби, подравнено вдясно от тях. 
- Цитираната в текста литература да се означава с числа, заградени в квадратни скоби. 
- Цитираната литература да се подрежда в азбучен ред по фамилията на първия автор и 
да се описва съгласно стандарта. 
- Страниците да не бъдат номерирани. 
- Общ обем - не повече от 6 стр., вкл. Резюмето. 

Всички доклади, допуснати за представяне на конференцията и отговарящи на 
изискванията към оформлението им, ще се рецензират и ще бъдат издадени в 
сборник на хартиен носител и на CD “XV-та Национална конференция по 
осветление с международно участие “България Светлина ' 2014”. 

6. Данни за авторите 
В края на доклада се дават данни за авторите:  
- научна степен, звание, име, фамилия  
- месторабота  
- адрес за кореспонденция  
- телефон, факс, E-mail  

 
 
Важни срокове:  
- Заявка за участие с доклад и предварително резюме  15.02.2018 
- Заявка за участие в изложбата  28.02. 2018  
- Заявка за участие без доклад  30.03. 2018  
- Пълен текст на доклада 30.03. 2018 
- Такса за правоучастие 05.05. 2018  
- Регистрация   8-12 h   - 28.05. 2018  
- Откриване       9.30 h   - 28.05 2018  
 


