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ПРЕГЛЕД НА ДЕЙНОСТТА
НА СДРУЖЕНИЕ НТС ПО ТОК ЗА ПЕРИОДА

ОТ МАРТ 2016 ДО АПРИЛ 2021 ГОДИНА

REVIEW OF THE ACTIVITY
OF SEU OF TGL ASSOCIATION FOR THE PERIOD

FROM MARCH 2016 TO APRIL 2021

This overview describes the five-year mandate of the national association of textile specialists from 
2016 to 2021. The SEUTGL association is a non-profit legal entity. It was founded in the early 20th 
century as an organized community of textile technicians. Nowadays, SEUTGL unites the intentions and 
efforts of university professors, teachers, students and specialists in the field of textile technology, fashion 
design and personnel training. The core of the association is the teachers from the university units. 
Membership in the association is individual, but substantial support comes from the country's large 
textile enterprises. The main activity of the association consists of holding an annual textile conference 
and publishing a monthly magazine. SEUTGL is a member of Federation of Engineering Scientific Union 
in Bulgaria (FNTS) and a partner of related international organizations. The prospects for SEUTGL are 
based on traditions and the necessary production of textiles, garment and leathers. 
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Общото събрание на сдружението Научно-
технически съюз по текстил, облекло и кожи 
през 2021 година се провежда в обстановка на 
епидемични ограничения с различен обхват и 
продължителност.

Законът за юридическите лица с нестопанс-
ка цел и нашият устав предвиждат провеждане 
на общо отчетно-изборно събрание за 
приключ-ване на мандата. Общото събрание е 
насрочено на 16.04.2021 г. и е обявено в брой 
№17/ 26.02.2021 г., с което да започне 
следващият управленски мандат.

Сега са налице достатъчно технически 
комуникационни средства, които позволяват 
хибридното провеждане и осигуряват необхо-
димите организационни условия за добро 
общуване и законосъобразни решения на 
сегашното общо събрание.

Увод

Извънредното положение ограничи 
събирането на големи групи от хора, поради 
пандемията от COVID-19, и до голяма степен 
създаде условия за отлагане или отмяна на 
общото събрание. 

Горепосочената нормативна уредба опреде-
ля като задължително присъственото провеж-
дане на събранието в неговото седалище по 
съдебна регистрация, т.е. в Националния Дом 
на Науката и Техниката, ул. Г. С. Раковски 108, 
София.

На второ място е ролята на управителния 
съвет в дейността на сдружението и на 

Предишното общо събрание на сдружение-
то беше на 03.06.2020 г. и факторите, които 
предизвикваха ежегодното свикване на между 
мандатните общи събрания всяка пролет от 
2016 година до миналата, включително са 
следните:

На първо място е общото състояние на 
сдружението, чиято история и предишни обра-
зувания водят към далечната когато 1923(4) г., 
група текстилни техници от сливенски пред-
приятия се обединяват с цел – обмен и 
повишаване на професионални знания и 
умения. Почти век по-късно ситуацията е 
коренно различна и днес поставя пред НТС по 
ТОК въпроса: как и доколко сдружението ще 
успее да съхрани традициите и да запази своето 
място в обществото като средище между 
образование, промишленост и наука в про-
изводството на текстил, облекло и кожи.

Функционалното покриване на присъщите 
задължения и отговорности в дейностите на 
сдружението, заедно с актуалното кадрово 
осигуряване са предпоставка за представяне, 
разглеждане и евентуално поправяне на 
работата на УС пред общото събрание. 
Основната дилема за решаване е в избора, дали 
дейностите в НТС по ТОК ще бъдат обезпечени 
чрез съсредоточаване в трудови договори, или 
чрез максимално разпределение на задачите по 
членовете на УС и редакционната колегия на 
списанието.

редакционната колегия на издателството 
„Текстил и облекло“. На общото събрание на 
24.03.2016 г. почти изцяло беше обновен 
съставът на управителния съвет. Към настоя-
щия момент в деветчленния състав на УС своя 
първи управленски мандат карат 7 души.

В гореизложеното се състоеше основната 
идея на регулярните, но не задължителни общи 
събрания на НТС по ТОК през изтеклия мандат 
от 2016 до 2021 година.

Описание на основната дейност на 
сдружението за периода 2016 - 2021 г.

Научно – техническа дейност
През 2016 година бяха планирани и 

проведени 5 мероприятия:
• Общотекстилна конференция'2016: 

„Иновации в текстила и облеклото“, 26-
28.10.2016г.;

• Семинар: „Новости в конструирането на 
горно облекло“, 18.11.2016 г.;

• Среща - кръгла маса: „Място на стандар-
тите в обществения живот. Стандарти в 
областта на текстила, шевните, кожаро-
кожухарските и обувните изделия“ , 
20.05.2016 г.;

• Национален студентски конкурс за най-
добра дипломна работа и курсов проект в 
областта на текстила и облеклото - 2016, 
28.10.2016 г.

• Семинар: „Основни моменти в закона за 
обществените поръчки“, 18.03.2016 г.; 

На трето място е планирането на дейността 
на НТС по ТОК. Както подборът на присъщите 
и полезни дейности, така и организацията по 
тяхното осъществяване налагат широко 
обсъждане и максимално участие на членовете 
на сдружението.
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През 2017 година бяха планирани и 
проведени 5 мероприятия:

Научно – техническа дейност

ü Национална текстилна конференция' 
2017: „Традиции и иновации в текстила и 
облеклото“, 25-27.10.2017 г.;

В плана за научно-техническите меро-
приятия за 2016 г. бяха извършени 2 същест-
вени промени.

Първата промяна се отнася до семинара 
Новости в конструирането на горно облекло, 
който беше предвиден за ноември месец в 
Габрово. Вместо него беше проведен на 14 
октомври в ДНТ семинар на тема:  "Подготовка 
за прилагане на Регламент (ЕС ) 2016/425 на 
Европейския парламент и на Съвета на Европа 
относно личните предпазни средства и за 
отмяна на Директива 89/686 ЕИО на Съвета" с 
основни съорганизатори: БАПВТЛПС и 
Превента ООД.

Благодарение на съдействието и госто-
приемството от страна на Е. Миролио ЕАД - 
Сливен и НИС на ТУ - София, конференцията 
премина при добра организация и събра за 3 
дни преподаватели от университетските звена 
и от професионалните гимназии по технология 
на текстила и облеклото, художественото 
оформление и модата. В конференцията 
участваха изследователи от 2 научни института 
на БАН - ИП и ИЕ. В конференцията участваха 
със значително по-малка представителност 
представители на промишлеността и търговия-
та на текстил, облекло, машини и спомагателни 
средства.

През 2016 година сдружението не е члену-
вало в международни организации и планира-
ните международни прояви не са осъществени.

Втората промяна се отнася до главното 
годишно мероприятие на сдружението -
текстилната конференция, която традиционно 
се провежда в началото на четвърто тримесечие 
на годината от 1999 година досега. На свое 
заседание на 28.04.2016 г. Управителният съвет 
на НТС по ТОК промени наименованието на 
конференцията от: „Общотекстилна конферен-
ция 2016 иновации в текстила и облеклото“ на 
Национална текстилна конференция 2017 
„Традиции и иновации в текстила и облеклото“.

Описание на дейността на сдружението 
през 2017 г.

ü Семинар: „Култура по безопасност и 
здраве при работа и производствен травма-
тизъм“, 10.11.2017 г.;

На конференцията участваха над 500 
у ч а с т н и ка  от  5 2  д ъ р ж а в и  от  вс и ч к и 
ко н т и н е н т и .  Н а й - м н о го б р о й н и  бя х а 
делегациите на Гърция, Турция, Франция, 
Германия, Словения и Полша. В научните 
сесии бяха представени 6 пленарни доклада, 
302 устни докладвания и 128 постерни доклада. 
От България в конфе-ренцията взеха участие 
доц. д-р инж. Ивелин Рахнев, доц. д-р инж. 
Златина Казлачева и доц. д-р инж. Снежина 
Андонова. Изключително удоволствие за 
българския екип по време на конференцията 
Autex '2017 беше срещата със нашата 
сънародничка Галина Михалева, която беше 

През 2017 година сдружението не е члену-
вало в международни организации, но от 
планираните международни прояви е осъщест-
вено участие на 3-ма членове на НТС по ТОК в 
Световната конференция по текстил – АУТЕКС 
2017 в Корфу, Гърция.

ü Семинар: „Използване на автоматизи-
рани средства за проектиране  на облекла 
чрез StyleCAD“, 18.11.2017 г.;

През изминалия месец приключи ежегод-
ната Световна текстилна конференция Autex' 
2017 (www.autex2017.org), която се проведе от 
двадесет и осми май до първи юни 2017 година 
на остров KORFU, Гърция. Конференцията 
беше организирана от Университета по при-
ложни науки в Piraeus, катедра  по текстилно 
инженерство. 

ü Семинар: „Оценка на експозицията и 
риска от въздействието на нейонизиращи 
лъчения в работната среда, (електромагнит-
ни полета и оптични лъчения)“, 19.05.2017 г.; 

Конференцията AUTEX е едно от най-
важните научни събития, организирани от 
асоциацията AUTEX в областта на текстила и 
облеклото, на което се съберат водещи изсле-
дователи, експерти, студенти и специалисти от 
текстилната промишленост от цял свят, за да 
споделят своите знания и опит и да осъществят 
обмен на научни идеи.

ü Национален младежки конкурс „Най-
добра  дипломна  работа  и  курсов  проект в 
областта  на текстила и облеклото 2017“, 
29.09.2017 г.
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представител на  Технологичния универ-ситет 
в Nanyang - Сингапур и член на междуна-
родния организа-ционен комитет на конфе-
ренцията.

Националната текстилна конференция се 
провежда за 19-ти път, като през 2017 година се 
провежда в град Габрово от 25 до 27 октомври 
под патронажа на текстилната машино-
строителна фирма PICANOL NV от гр. Ипр в 
Белгия и Karl MAYER GmbH, Германия при 
домакинството на текстилното предприятие 
МАК ЕАД - Габрово в хотел МАК - Габрово.

В първата група са конференцията и сту-
дентския конкурс като ежегодно повтарящи се 
форуми с традиции и еднотипна организация.

7. Нов български университет - София 

По своята значимост и обхват на първо 
място остава националната текстилна конфе-
ренция, която се провежда през есента от 1999 
година досега. Предназначението на този 
форум е многопосочно. От една страна това е 
отлична възможност за събиране в рамките на 
2-3 дни на всички заинтересувани от областта 
на текстила, облеклото и кожите. Конфе-
ренцията е трибуна за представяне актуалните 
въпроси от страна на университетските препо-
даватели, научни изследователи, препода-
ватели от средното образование и специалисти 
от производството и търговията на изделията 
на леката промишленост. Друго предназна-
чение на националната текстилна конференция 
е да генерира и филтрира стойностни публика-
ции за списание Текстил и облекло.

1. Технически университет - София

За качественото организиране и провеж-
дане на конференцията са сключени Научно-
изследователска и Организационно-техни-
ческа асоциации, които включват:

6. Югозападен университет - Благоевград 

През изминалите десет години в дейността 
на сдружението са се наложили 2 групи меро-
приятия.

5. Тракийски университет - Стара Загора
4. Технически университет - Габрово

3. Национална художествена академия - 
София 

2. Химико-технологичен и металургичен 
университет - София

Подпомагане и обществено оповестяване 
на развитието на текстилното инженерство и 
дизайн, иновациите в текстилната техника и 
разпространяване на създадени нови научни 
знания от технологията на текстила и облек-
лото.

Международно участие в конференцията:
В научния комитет на конференцията 

участват 7 чуждестранни учени и изсле-
дователи на високи академични длъжности в 
реномирани университети от Европа и Азия.

8. Варненски свободен университет 
«Черноризец Храбър» - Варна 

9. Лаборатория Биологично активни 
полимери при ИП - БАН

10. Федерация на НТС в България
11. РНТС - Габрово
12. Музей на текстилната индустрия - 

Сливен 
13. ПГТО „Добри Желязков“ - Сливен
14. НХГ “Димитър Добрович”- Сливен

XIX Национална текстилна конференция 
„Традиции и иновации в текстила и облеклото“ 
е единствената текстилна конференция у нас. 
Тя обединява усилията на университетски и 
средношколски преподаватели, изследователи 
от научни институти и индустриалци във 
връзка с:

В програмата на научните сесии са включе-
ни 8 доклада на чуждестранни учени.

Съответствие с целите на Закона за насърча-
ване на научните изследвания:

Привличане и подпомагане на развитието 
на високо квалифицирани работници и специа-
листи от промишлеността на текстила и облек-
лото, което е решаване на важен проблем в 
областта на икономиката и човешките ресурси.

Основните правила за провеждане на 
конференцията и научните направления на 
докладваните изследвания са представени в 
поканата за конференцията, както и са 
публикувани на уебстраницата на НТС по ТОК 
- www.tok.fnts.bg.

Конференцията е национален форум с 
международно участие, на който се обменят и 
обсъждат иновации в областта на текстила и 
облеклото между специалисти от образова-
нието, науката и промишлеността.

Структура на програмата на XIX Нацио-
нална текстилна конференция:
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Програмата на мероприятията на конфе-
ренцията е представена в график, който описва 
хронологично планираните дейности от 
откриването в 14:00 ч. на 25.10 до закриването в 
15:00 ч. на 27.10.2017 г. и отпътуване на 
делегатите от Габрово към София с органи-
зиран обществен транспорт. Осъществяването 
на планираните дейности е поверено на 
организационен комитет с представители от 
различни образователни, научни и промиш-
лени звена.

В работата на конференцията са депозирани 
61 резюмета на публикации от планираните 
научни направления. Резюметата на английски 
език са прегледани от научен комитет и са 
публикувани в специално издание на списание 
Текстил и облекло, ISSN1310-912X, което е 
предназначено за индексиране в информа-
ционните системи на SCOPUS, Research Gate и 
Library.ru. 

Научната програма предвижда провеждане 
на  7  по следователни научни се сии с 
представяне на 35 аудиторни експозета и 26 
постера в кафе паузите. Графикът на научните 
сесии  със съответните председатели е 
планиран в работна програма и изпълнен в 
максимална степен.

Социалната програма на конференцията 
включва:

Организиран обществен транспорт за 
делегатите: София - Габрово - София;

Посещение на ЕМО „Етъра“;
Гала вечеря на 26.10.2017 г. в ресторант 

МАК - Габрово;
Настаняване и изхранване на делегатите в 

хотел-ресторант МАК - Габрово.

След рецензиране пълните текстове на 
статиите към докладваните резюмета ще бъдат 
публикувани в следващите 11 книжки на 
списание Текстил и облекло, от брой №11/2017 
до брой №9/2018 година.

Участници в конференцията:
В работата на XIX Национална текстилна 

конференция участваха над 104 преподаватели, 
учени и специалисти от промишлеността на 
текстила и облеклото.

Общият брой на чуждестранните участ-
ници е 16 хабилитирани преподаватели и 
промишлени специалисти.

● Проф. д-р Боби Джонс, Медицински 
кол е ж  С в .  Й о а н ,  Б а н г а л о р ,  И н д и я  е 
ръководител на Департамента по обществено 
здраве в Медицинския Колеж на Бангалор. 

Възрастовият списък на участниците в 
конференцията е установен посредством 
попълнените анкетни карти.

Престиж на международните лектори и 
участници:

В научните сесии бяха представени 
разработки на 34 млади учени до 40 години: 
асистенти, докторанти, студенти и ученици.

● Проф. д.т.н. инж. Йордан Кьосев, 
Технически Университет на Дрезден, Германия 
е млад университетски преподавател с мно-
жество докторанти и успешно изпълнени 
изследователски договори. 

● Проф. дтн Жан-Ив Дреан, Университет на 
Южен Елзас, Мюлуза, Франция е дълго-
годишен директор на Лабораторията по физика 
и механика на текстилите към Висшето 
училище за инженери на Южен Елзас.

● Проф. дтн Савас Василиадис, Универ-
ситет по приложни науки на Пирея, Гърция е 
декан на Машиностроителния факултет и 
председател на Научния комитет на Световната 
конференция по текстил АУТЕКС.

● ПИКАНОЛ НВ от град Ипр в Белгия в 
размер на 6519,43 лева без ДДС;

● Доц. д-р инж. Ву Ти Хонг Кхан, ХУНТ, 
Ханой, СР Виетнам е дългогодишна дирек-
торка на Висшето училище по текстил, кожа и 
дизайн към Ханойския университет по наука и 
технологии.  

● Д-р Гаетано Римини, "Е. Миролио" ЕАД - 
Сливен е изпълнителен директор на най-
голямото текстилно предприятие в страната и 
едно от най-големите текстилни предприятия в 
Европа. Ръководител на проекти и договори по 
ОП „Конкурентоспособност“.

● Доц. д-р Георгиос Приниотакис, 
Университет по приложни науки на Пирея, 
Гърция е председател на Организационния 
комитет на Световната конференция по текстил 
АУТЕКС.

XIX Национална текстилна конференция 
получи частично финансиране от 2 световно 
известни промишлени предприятия от 
текстилното машиностроене:

Бюджет на конференцията:
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Описание на дейността на сдружението 
през 2018 г.

Във втората група мероприятия попадат 
дейност с точно определена тематика и профил 
на участниците. На базата на преките взаимо-
действия между НТС по ТОК и ФНТС в 
годишното планиране на сдружението се 
предвиждат още 3 мероприятия. Това обикно-
вено са семинари или работни срещи и кръгли 
маси. Тематиката е различна в зависимост от 
актуалните проблеми и професионален 
интерес. Характерно за тези прояви е неизмен-
ното ползване на аудиториите в ДНТ - София. 
Другата характерна особеност на тази група от 
мероприятия е, че те отразяват добрите практи-
ки в двустранното сътрудничество между 
сдружението и неговите партньори. Отличен 
пример в това отношение е съвместната 
дейност с БАПВТЛПС - София и ТексТехника 
ООД - София.

Следващото по значимост мероприятие с 
ежегодна повторяемост е младежкият конкурс 
за най-добра курсова и дипломна работа. 
Независимо от скромните поощрения кон-
курсът предизвиква интерес всред младежите. 
Неговата окончателна проява съвпада с дните 
на текстилната конференция, което е отлична 
възможност за съвместна изява на преподава-
тели и възпитаници пред общността.

През 2018 година бяха планирани и 
проведени 5 мероприятия:

ü "Последни изменения и допълнения в 
нормативната уредба за ЗБУТ" и "Практическо 

Общата сума на очакваната приходна част 
от бюджета на XIX Национална текстилна 
конференция е в размер до 8149.29 лева.

● Карл Майер ГмбХ от Оберцхаузен в 
Германия в размер на 1629.86 лева без ДДС.

Научно - техническа дейност

ü 20-та Национална текстилна конферен-
ция 2018 с международно участие  Традиции и 
иновации в текстила и облеклото 25-27.10.2018 
г. в София при домакинството на ФНТС и 
НДНТ, ул. Г. С. Раковски 108, зали 2 и 3;

Извършените разходи по организирането и 
провеждането на конференцията определиха 
окончателния бюджет на НТК 2017 на не по-
малко от 13 хиляди лева.

Благодарение на съдействието и госто-
приемството от страна на Интер Експо Център 
ЕООД - София,  Е. Миролио ЕАД - Сливен и 
НИС на ТУ - София, конференцията премина 
при добра организация и събра за 3 дни 
преподаватели от университетските звена и от 
професионалните гимназии по технология на 
текстила и облеклото, художественото 
оформление и модата. В конференцията 
участваха изследователи от 2 научни института 
на БАН – ИП и ИЕ. В конференцията участваха 
със значително по-малка представителност 
представители на промишлеността и тър-
говията на текстил, облекло, машини и 
спомагателни средства.

ü 9-ти Национален младежки конкурс 
НАЙ-ДОБРА ДИПЛОМНА РАБОТА И  
КУР СОВ ПР ОЕКТ В ОБЛАСТТА НА 
Т Е К С Т И Л А  И  О Б Л Е К Л О Т О "  2 0 1 8 
28.09.2018 г.  от 09:00 до 12:00 ч., ДНТ - София, 
зала 108

приложение на Новата Наредба за същест-
вените изисквания и оценяване съответствието 
на личните предпазни средства, приета с ПМС 
№5/11.01.2018 г. 18 май петък 2018 г.; 9.00 - 
17.00 часа в зала №105A, на първия етаж на 
Националния дом на науката и техниката 
/НДНТ/, ул. „Раковски” №108; 

ü Използване на автоматизирани средства 
за проектиране  на облекла чрез StyleCAD, 
15.06.2018 г., от 09:00 до 12:00 ч., ДНТ – София, 
зала 105А;

През 2018 година сдружението е членувало 
в международните организации – The Fiber 
Society (www.thefibersociety.org) и IFKT 
« INTERNATIONAL  FEDERATION  OF 
K N I T T I N G  T E C H N O L O G I S T S  I F W S 
INTERNATIONALE FÖDERATION VON 
W I R K E R E I -  U N D  S T R I C K E R E I -
FACHLEUTEN“, а от планираните междуна-
родни прояви е осъществено участие на НТС 
по ТОК в Световната конференция по текстил, 
организирана от The Fiber Society в Токио през 
юни 2018, Япония.

ü "Национална програма на Правител-
ството на Република България за осигуряване 
на здравословни и безопасни условия на труд в 
периода 2018-2020 г." 09.11.2018 г.; 9.00 – 17.00 
часа в зала №105A, на първия етаж на 
Националния дом на науката и техниката 
/НДНТ/, ул. „Раковски” №108;
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Представените доклади на Националната 
текстилна конференция 2018 ще бъдат 
публикувани последователно в броевете на 

Националната текстилна конференция с 
международно участие на тема „Традиции и 
иновации в текстила и облеклото“ се провежда 
за 20-ти път  от 2 до 4 октомври 2018 г. в гр. 
София. Организатор на конференцията е 
Научно-техническия съюз по текстил, облекло 
и кожи, основен съорганизатор и партньор е 
ФНТС, а домакин е ИЕЦ - София.  В рамките на 
научно-изследователската асоциация съорга-
низатори на конференцията са Техническият 
университет - София и неговият филиал 
„Факултет и Колеж - Сливен“, Институтът по 
полимери при Българската академия на 
науките. Партньори и домакини на събитията 
от конференцията са  Технически университет - 
София, ХТМУ - София, НХА, НБУ и ТО на 
НТС в Пловдив и Габрово, Е. Миролио ЕАД -
Сливен.

Първото важно събитие от НТК2018 е 
среща-кръгла маса „Кадрово осигуряване и 
привлекателност на текстилната професия“. 

В научните сесии на форума се очаква да 
вземат участие с доклади над 75 университетс-
ки преподаватели, изследователи, експерти, 
докторанти и студенти. Докладваните разра-
ботки отразяват усилията на изследователски, 
университетски и промишлени екипи от 
специализираните катедри и лаборатории на 
ТУ - София, ТУ - Габрово, ХТМУ - София, НБУ 
- София, НХА - София, Института по 
електроника и Института по полимери - БАН, 
Института по отбрана - София, ЮЗУ - 
Благоевград, ФТТ - Ямбол към Тракийския 
университет в Стара Загора, Университета 
„проф. Ас. Златаров“, БСУ от Бургас и МВБУ - 
Ботевград. В работата конференцията ще 
вземат участие водещи преподаватели от 
Университета на Южен Елзас в Мюлуз, 
Франция, Университет по приложни науки в 
Мюнхенгладбах, Германия.  

Научният и организационният комитети на 
Конференцията са планирани от УС на НТС по 
ТОК с цел да осигурят отлични условия за 
представяне на разностранните разработки и 
дружески дискусии в кулоарите.

Конференцията приключи с награждаване 
на най-добрите дипломни работи и студентски 
разработки.

Конференцията е национален форум с 
международно участие, на който се обменят и 
обсъждат иновации в областта на текстила и 
облеклото между специалисти от образо-
ванието, науката и промишлеността.

списание „Текстил и облекло” с  ISSN 1310-
912X (Print) и ISSN 2603-302X (Online), които 
ще бъдат достъпни за читателите в универ-
ситетските и обществени библиотеки, както и 
н а  у е б с т р а н и ц ат а  н а  Н Т С  п о  Т О К : 
www.tok.fnts.bg.За качественото организиране 
и провеждане на конференцията са сключени 
Научно-изследователска и Организационно-
техническа асоциации, които включват:

Международно участие в конференцията:
В научния комитет на конференцията 

участват 7 чуждестранни учени и изсле-
дователи на високи академични длъжности в 
реномирани университети от Европа и Азия.

В програмата на научните сесии са 
включени 8 доклада на чуждестранни учени.

XX Национална текстилна конференция 
„Традиции и иновации в текстила и облеклото“ 
е единствената текстилна конференция у нас. 
Тя обединява усилията на университетски и 
средношколски преподаватели, изследователи 
от научни институти и индустриалци във 
връзка с:

Подпомагане и обществено оповестяване 
на развитието на текстилното инженерство и 
дизайн, иновациите в текстилната техника и 
разпространяване на създадени нови научни 
знания от технологията на текстила и обле-
клото.

Съответствие с целите на Закона за насър-
чаване на научните изследвания:

Привличане и подпомагане на развитието 
на високо квалифицирани работници и 
специалисти от промишлеността на текстила и 
облеклото, което е решаване на важен проблем 
в областта на икономиката и човешките 
ресурси.

Структура на програмата на XX Нацио-
нална текстилна конференция:

Основните правила за провеждане на 
конференцията и научните направления на 
докладваните изследвания са представени в 
поканата за конференцията, както и са 
публикувани на уебстраницата на НТС по ТОК 
- www.tok.fnts.bg.
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В работата на XX Национална текстилна 
конференция участваха над 104 преподаватели, 
учени и специалисти от промишлеността на 
текстила и облеклото.

Научната програма предвижда провеждане 
на 7 последователни научни сесии с пред-
ставяне на 35 аудиторни експозета и 26 постера 
в кафе паузите. Графикът на научните сесии  
със съответните председатели е планиран в 
работна програма и изпълнен в максимална 
степен.

След рецензиране пълните текстове на 
статиите към докладваните резюмета ще бъдат 
публикувани в следващите 11 книжки на 
списание Текстил и облекло, от брой №11/2018 
до брой №9/2019 година.

В работата на конференцията са депозирани 
56 резюмета на публикации от планираните 
научни направления. Резюметата на английски 
език са прегледани от  научен комитет и са 
публикувани в специално издание на списание 
Текстил и облекло, ISSN1310-912X, което е 
предназначено за индексиране в инфор-
мационните системи на SCOPUS, Research Gate 
и Library.ru. 

Общият брой на чуждестранните участ-
ници е 16 хабилитирани преподаватели и 
промишлени специалисти.

В научните сесии бяха представени 
разработки на 34 млади учени до 40 години: 
асистенти, докторанти, студенти и ученици.

ü Проф. дтн Савас Василиадис, Универ-
ситет по приложни науки на Пирея, Гърция е 
декан на Машиностроителния факултет и 
председател на Научния комитет на Световната 
конференция по текстил АУТЕКС.

ü Проф. дтн Жан-Ив Дреан, Университет на 
Южен Елзас, Мюлуза, Франция е дълго-
годишен директор на Лабораторията по физика 
и механика на текстилите към Висшето 
училище за инженери на Южен Елзас.

Възрастовият списък на участниците в 
конференцията е установен посредством 
попълнените анкетни карти.

Престиж на международните лектори и 
участници:

ü Проф. д.т.н. инж. Йордан Кьосев, 
Технически Университет на Дрезден, Германия 
е млад университетски преподавател с мно-
жество докторанти и успешно изпълнени 
изследователски договори. 

ü Доц. д-р инж. Ву Ти Хонг Кхан, ХУНТ, 
Ханой, СР Виетнам е дългогодишна дирек-
торка на Висшето училище по текстил, кожа и 
дизайн към Ханойския университет по наука и 
технологии.  

ü Доц. д-р Георгиос Приниотакис, Уни-
верситет по приложни науки на Пирея, Гърция 
е председател на Организационния комитет на 
Световната конференция по текстил АУТЕКС.

Бюджет на конференцията:
XX Национална текстилна конференция 

получи частично финансиране от световно 
известното промишлено предприятие от 
текстилното машиностроене:

ü Проф. д-р Боби Джонс, Медицински 
колеж Св. Йоан, Бангалор, Индия е ръко-
водител на Департамента по обществено 
здраве в Медицинския Колеж на Бангалор. 

● ПИКАНОЛ НВ от град Ипр в Белгия в 
размер на 2000,00 лева без ДДС;

Извършените разходи по организирането и 
провеждането на конференцията определиха 
окончателния бюджет на НТК 2018 на не по-
малко от 12 хиляди лева.

Следващото по значимост мероприятие с 
ежегодна повторяемост е младежкият конкурс 
за най-добра курсова и дипломна работа. 
Независимо от скромните поощрения кон-
курсът предизвиква интерес всред младежите. 
Неговата окончателна проява съвпада с дните 
на текстилната конференция, което е отлична 
възможност за съвместна изява на препо-
даватели и възпитаници пред общността.

Общата сума на очакваната приходна част 
от бюджета на XX Национална текстилна 
конференция е в размер до 8 хиляди лева.

Във втората група мероприятия попадат 
дейност с точно определена тематика и профил 
на участниците. На базата на преките 
взаимодействия между НТС по ТОК и ФНТС в 
годишното планиране на сдружението се 
предвиждат още 3 мероприятия.  Това 
обикновено са семинари или работни срещи и 
кръгли маси. Тематиката е различна в 
зависимост от актуалните проблеми и 

ü Д-р Гаетано Римини, "Е. Миролио" ЕАД - 
Сливен е изпълнителен директор на най-
голямото текстилно предприятие в страната и 
едно от най-големите текстилни предприятия в 
Европа. Ръководител на проекти и договори по 
ОП „Конкурентоспособност“.
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професионален интерес. Характерно за тези 
прояви е неизменното ползване на аудиториите 
в ДНТ - София. Другата характерна особеност 
на тази група от мероприятия е, че те отразяват 
добрите практики в двустранното сътруд-
ничество между сдружението и неговите 
партньори. Отличен пример в това отношение е 
съвместната дейност с БАПВТЛПС - София и 
ТексТехника ООД - София..

Научно - техническа дейност

Благодарение на домакинството от страна 
на ЮЗУ Неофит Рилски - Благоевград и 
подкрепата от ФНИ, конференцията премина 
при добра организация и събра за 3 дни в 
Университет ския  Център  Бачиново  в 
Благоевград преподаватели от университетс-
ките звена и от професионалните гимназии по 
технология на текстила и облеклото, художест-
веното оформление и модата. В конференцията 
участваха изследователи от Лабораторията по 
Био-активни полимери на БАН - ИП, както и 
представители на университети по текстил от 
Ф р а н ц и я ,  Ге рма н и я ,  Ту н и с ,  С е ве р н а 
Македония и Виетнам. В конференцията се 

ü Семинар: „Използване на автоматизира-
ни средства за проектиране  на облекла чрез 
StyleCAD“, 18.11.2016 г.;

ü  Конференция:  21-ва Национална 
текстилна конференция 2019 с международно 
участие  Традиции и иновации в текстила и 
облеклото, 25-27.10.2019 г.;

ü Семинар: „Последни изменения и допъл-
нения в нормативната уредба за ЗБУТ" и 
"Практическо приложение на Новата Наред-
ба за съществените изисквания и оценяване 
съответствието на личните предпазни 
средства, приета с ПМС през първата 
полугодие на 2019 г.“, 21.06.2019 г.;

През 2019 година бяха планирани и прове-
дени 5 мероприятия:

ü Конкурс: "10-ти Национален младежки 
конкурс НАЙ-ДОБРА  ДИПЛОМНА  РАБОТА  
И КУРСОВ ПРОЕКТ В ОБЛАСТТА НА ТЕКС-
ТИЛА И ОБЛЕКЛОТО" 2019", 27.09.2019 г.

Описание на дейността на сдружението 
през 2019 г.

ü  Семинар: „Използване на автома-
тизирани средства за проектиране  на облекла 
чрез StyleCAD“, 10.05.2019 г.; 

През изминалите десет години в дейността 
на сдружението са се наложили 2 групи 
мероприятия.

По своята значимост и обхват на първо 
място е националната текстилна конференция, 
която се провежда през есента от 1999 година 
досега. Предназначението на този форум е 
многопосочно. От една страна това е отлична 
възможност за събиране в рамките на 2-3 дни 
на всички заинтересувани от областта на 
текстила, облеклото и кожите. Конференцията 
е трибуна за представяне актуалните въпроси 
от страна на университетските преподаватели, 
научни изследователи, преподаватели от 
средното образование и специалисти от 
производството и търговията на изделията на 
леката промишленост. Друго предназначение 
на националната текстилна конференция е да 
генерира и филтрира стойностни публикации 
за списание Текстил и облекло.

утвърди участието на преподаватели и ученици 
от професионалните гимназии, но за съжа-
ление представителите на промишлеността и 
търговията на текстил, облекло, машини и 
спомагателни средства остават малобройни.

В първата група са конференцията и 
студентския конкурс като ежегодно повтарящи 
се форуми с традиции и еднотипна орга-
низация.

През 2019 година сдружението чрез 
индивидуално участие членуваше в Световни 
организации и форуми като The Fiber Society, 
Световната конференция на университетите по 
текстил - AUTEX 2019 и Световното търговско 
изложение за текстилни машини и изделия - 
Messe Frankfurt'2019.

Участието на сдружението в търговското 
изложение  Messe Frankfurt'2019 бе по покана 
от организаторите на изложението към 
издателството и завърши с публикуването на 3 
научно-приложни и описателни статии в 
списание Текстил и облекло.

Националната текстилна конференция се 
провежда за 21-ви път, като през тази година се 
провежда в гр. Благоевград от 25 до 27 
октомври 2019 г. с домакинството на ЮЗУ 

От планираните международни прояви е 
осъществено участие на членове на НТС по 
ТОК в Световната конференция по текстил - 
АУТЕКС 2019 в Гент, Белгия.
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Гала вечеря на 26.10.2019 г. в ресторант УЦ 
Бачиново - Благоевград;

В работата на конференцията са депозирани 
46 резюмета на публикации от планираните 
научни направления. Резюметата на английски 
език са прегледани от  отговорните рецензенти 
на научната програма от научния комитет и са 
публикувани в специално издание на списание 
Текстил и облекло, ISSN1310-912X (печатно 
издание на хартиен носител) и ISSN 2603-302X 
(Online) на уебстраницата на издателството , 
www.bgtextilepublisher.org, както и на уебстра-
н и ц а т а  н а  с д р у ж е н и е т о  н а  а д р е с : 
www.tok.fnts.bg, което е предназначено за 
индексиране в информационните системи на 
SCOPUS, Research Gate и Library.ru. 

В работата на XXI Национална текстилна 
конференция участваха над 75 преподаватели, 
учени и специалисти от промишлеността на 

След рецензиране пълните текстове на 
статиите към докладваните резюмета ще бъдат 
публикувани в следващите 9 книжки на 
списание Текстил и облекло, от брой №11/2019 
до брой №9/2020 година.

описва хронологично планираните дейности от 
откриването в 14:00 ч. на 25.10 до закриването в 
15:00 ч. на 27.10.2019 г. и отпътуване на 
делегатите от Бачиново, Благоевград към 
София с организиран автобусен транспорт. 
Осъществяването на планираните дейности е 
поверено на организационен комитет с 
представители от различни образователни, 
научни и промишлени звена.

Социалната програма на конференцията 
включва:

Научната програма предвижда провеждане 
на 7 последователни научни сесии с пред-
ставяне на 35 аудиторни експозета и 11 постера 
в кафе паузите. Графикът на научните сесии  
със съответните председатели е планиран в 
работна програма и изпълнен в максимална 
степен.

Организиран обществен транспорт за 
д е л е г ат и т е :  С о ф и я  -  У Ц  Б ач и н о в о ,  
Благоевград - София;

Участие в Кръглата маса „Кадрово 
осигуряване и привлекателност на текстилната 
професия“;

Настаняване и изхранване на делегатите в 
хотел-ресторант на УЦ Бачиново.

Участници в конференцията:

Основните правила за провеждане на 
конференцията и научните направления на 
докладваните изследвания са представени в 
поканата за конференцията, както и са 
публикувани на уебстраницата на НТС по ТОК 
- www.tok.fnts.bg.

В съответствие с целите на Закона за 
насърчаване на научните изследвания XXI 
Национална текстилна конференция „Тради-
ции и иновации в текстила и облеклото“ е 
единствената текстилна конференция у нас. Тя 
обединява усилията на университетски и 
средношколски преподаватели, изследователи 
от научни институти и индустриалци във 
връзка с:

Международно участие в конференцията:

Подпомагане и обществено оповестяване 
на развитието на текстилното инженерство и 
дизайн, иновациите в текстилната техника и 
разпространяване на създадени нови научни 
знания от технологията на текстила и облек-
лото.

Неофит Рилски - Благоевград, подкрепата на 
ФНИ и спонсорството от страна Е. Миролио 
ЕАД - Сливен, Пирин ТЕКС ЕООД - Гоце 
Делчев и на текстилната машиностроителна 
фирма PICANOL NV от гр. Ипр в Белгия.

П р о г р а мат а  н а  м е р о п р и я т и я т а  н а 
конферен-цията е представена в график, който 

В научния комитет на конференцията от 28 
членове участват 9 почетни български 
университетски преподаватели, както и 7 
чуждестранни учени и изследователи на 
високи академични длъжности в реномирани 
университети от Европа, Африка и Азия.

В програмата на научните сесии са 
включени 8 доклада на чуждестранни учени.

Конференцията е национален форум с 
международно участие, на който се обменят и 
обсъждат иновации в областта на текстила и 
облеклото между специалисти от образова-
нието, науката и промишлеността.

Структура на програмата на XXI Национал-
на текстилна конференция:

Привличане и подпомагане на развитието 
на високо квалифицирани работници и 
специалисти от промишлеността на текстила и 
облеклото, което е решаване на важен проблем 
в областта на икономиката и човешките 
ресурси.
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текстила и облеклото.

Възрастовият списък на участниците в 
конференцията е установен посредством 
попълнените анкетни карти.

ü Проф. д-р Сабер Бен Абдесалем от 
Нациоанлното Инжерно училище на 
Монастир, Тунис и член на Научния 
комитет на Асоциацията на Универси-
тетите по текстил AUTEX.

ü Проф. д-р Аленка Майсен Льо Марешал 
от Университета на Марибор, Словения.

ü Доц. д-р Абделазиз Лалам,   Университет 
на Южен Елзас, Мюлуза, Франция е 
дългогодишен преподавател и изследо-
вател в Лабораторията по физика и 
механика на текстилите към Висшето 
училище за инженери на Южен Елзас.

Общият брой на чуждестранните участ-
ници е 12 хабилитирани преподаватели и 
промишлени специалисти.

В научните сесии бяха представени 
разработки на 17 млади учени до 40 години: 
асистенти, докторанти, студенти и ученици.

Престиж на международните лектори и 
участници:

ü Проф. дтн Жан-Ив Дреан, Университет на 
Южен Елзас, Мюлуза, Франция е дълго-
годишен директор на Лабораторията по 
физика и механика на текстилите към 
Висшето училище за инженери на 
Южен Елзас.

ü  Проф.  д-р  инж.  Йордан Кьо сев, 
Технически Университет на Дрезден, 
Германия е изявен университетски 
преподавател с множество докторанти и 
главен редактор на списание JEFF.

ü Проф. д-р Горан Дембоски от Универ-
ситета Св. Св. Кирил и Методий в 
Скопие, Северна Македония.

ü Доц. д-р инж. Ву Ти Хонг Кхан, ХУНТ, 
Ханой, СР Виетнам е дългогодишна 
дирек-торка на Висшето училище по 
текстил, кожа и дизайн към Ханойския 
университет по наука и технологии.

ü Д-р Росица Крюгер от Fair Trade 
International, Бон, Германия специалист 
по продуктовите стандарти и сертифи-
цирането на текстилни изделия.

ü Д-р Гаетано Римини, "Е. Миролио" ЕАД - 
Сливен е изпълнителен директор на най-

голямото текстилно предприятие в стра-
ната и едно от най-големите текстилни 
предприятия в Европа. Ръководител на 
проекти и договори по ОП „Конкуренто-
способност“.

ü Д-р Христо Хаджиев от Nanoedge GmbH 
– Heilbronn, Германия, специалист по 
вакуумни технологии за нанасяне на 
тънки слоеве върху текстилни мате-
риали.

Бюджет на конференцията:

- ФНТС;
- Е. Миролио ЕАД - Сливен;
- Пирин Текс ЕООД - Гоце Делчев;

Общата сума на очакваната приходна част 
от бюджета на XXI Национална текстилна 
конференция е в размер до 15 хиляди лева.

- ПИКАНОЛ НВ от град Ипр в Белгия.

Извършените разходи по организирането и 
провеждането на конференцията определиха 
окончателния разходен бюджет на НТК 2019 на 
не по-малко от 16 хиляди лева.

XXI Национална текстилна конференция 
получи частично финансиране от спечелен 
конкурс във ФНИ и генералните спонсори на 
сдружението:

Следващото по значимост мероприятие с 
ежегодна повторяемост е младежкият конкурс 
за най-добра курсова и дипломна работа. 
Независимо от скромните поощрения конкур-
сът предизвиква интерес всред младежите. 
Неговата окончателна проява съвпада с дните 
на текстилната конференция, което е отлична 
възможност за съвместна изява на препо-
даватели и възпитаници пред общността.

Във втората група мероприятия попадат 
дейност с точно определена тематика и профил 
на участниците. На базата на преките взаимо-
действия между НТС по ТОК и ФНТС в годиш-
ното планиране на сдружението се предвиждат 
още 3 мероприятия. Това обикновено са 
семинари или работни срещи и кръгли маси. 
Тематиката е различна в зависимост от актуал-
ните проблеми и професионален интерес. 
Характерно за тези прояви е неизменното 
ползване на аудиториите в ДНТ - София. 
Другата характерна особеност на тази група от 
мероприятия е, че те отразяват добрите 
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През 2020 година в условията на COVID-19 
бяха планирани и проведени 5 мероприятия:

● Конференция: 22-ва Национална текстил-
на конференция 2020 с международно 
участие  Традиции и иновации в текстила 
и облеклото 12-14.11.2020 г. в София с 
партньо-рството на НБУ - София, от 09:00 
до 18:00 ч., ДНТ - София, ул. „Раковски”, 
зала 105А и 2, Според допълнителен 
график.;

В общ план може да се заключи, че предвид 
на ресурсите и организационния капацитет на 
сдружението така представените мероприятия 
са годишния максимум, на който сега сме 
способни. 

Творческа дейност

Характерно за тази година беше привли-
чането на студенти от НХА - София. Класира-
нето на студентските разработки беше извър-
шено от комисия, която в голяма степен се 
дублира редакционната колегия на списание 
Текстил и облекло.

В НМК 2019 година участваха и 17-те 
класирани ученици, студенти и докторанти, на 
които бяха раздадени парични награди. По-
голямата част от тях изнесоха доклади в 
научните сесии на конференцията. Студентите 
бяха придружавани от техните водещи 
преподаватели.

Описание на дейността на сдружението 
през 2020 г.

● Семинар: Приложение на продуктовите 
стандарти в рамките на ISO9001 за 
устойчиво развитие в модната индустрия. 
15.05.2020 г., от 09:00 до 15:00 ч., ДНТ   
София, ул. „Раковски” №105А, зала 105А;

практики в двустранното сътруд-ничество 
между сдружението и неговите партньори. 
Отличен  пример  в  това  отношение  е 
съвместната дейност с БАПВТЛПС - София и 
ТексТехника ООД - София..

За десета година творческата дейност е 
съсредоточена към поощряване на младите 
кадри посредством 10-ия Национален мла-
дежкия конкурс „Най-добра дипломна работа и 
курсов проект в областта на текстила и 
облеклото” 2019.

Научно - техническа дейност

Благодарение на домакинството от страна 
на НДНТ - София и подкрепата от спонсорите -
промишлени предприятия, конференцията 
премина в хибридна форма при добра 
организация и събра за 3 дни на ул. Г. С. 
Раковски 108, София преподаватели от 
университетските звена и от професионалните 
гимназии по технология на текстила и 
облеклото, художественото оформление и 
модата. В конференцията участваха изсле-
дователи от Лабораторията по Биоактивни 
полимери на БАН - ИП, както и представители 
на университети по текстил от Франция, 
Германия, Тунис, Северна Македония и 
Виетнам. За съжаление представителите на 
промишлеността и търговията на текстил, 
облекло, машини и спомагателни средства 
остават малобройни.

● Семинар: "3D CAD-CAM системи и 
актуално технологично оборудване в 
шевното производство", 26.06.2020 г.; 
9:00 - 17:00 часа в зала №105A, на първия 
етаж на Националния дом на науката и 
техниката /НДНТ/, ул. „Раковски” №105;

През 2020 година сдружението участваше в 
Световни организации и форуми като член на 
The Fiber Society.

По своята значимост и обхват на първо 
място е националната текстилна конференция, 
която се провежда през есента от 1999 година 

● Семинар: Лични предпазни средства, 
препоръчани за ползване в контекста на 
заплаха от COVID 19. Приложимо 
е в р о п е й с ко  з а ко н о д а т е л с т в о  и 
в ъ з м о ж н о с т  з а  п р и л а г а н е  н а 
ПРЕПОРЪКА (ЕС) 2020/403 НА КОМИ-
СИЯТА и Практически подходи за избор 
на лични предпазни средства за очите за 
нуждите на индустрията и във връзка с 
COVID 19. - 29.10.2020 г.; 10:00 - 17:00 
часа в зала №105A, НДНТ - София, ул. 
„Раковски” №105А;

● Конкурс: 11-ти Национален младежки 
конкурс НАЙ-ДОБРА  ДИПЛОМНА  
РАБОТА  И  КУРСОВ  ПРОЕКТ В 
О БЛ АС Т ТА   Н А  Т Е КС Т И Л А  И 
ОБЛЕКЛОТО" 2020 25.09.2020 г.  от 
09:00 до 12:00 ч., ДНТ – София, ул. 
„Раковски”, зала 2.
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досега. Предназначението на този форум е 
многопосочно. От една страна това е отлична 
възможност за събиране в рамките на 2-3 дни на 
всички заинтересувани от областта на тексти-
ла, облеклото и кожите. Конференцията е три-
буна за представяне актуалните въпроси от 
страна на университетските преподаватели, 
научни изследователи, преподаватели от 
средното образование и специалисти от произ-
водството и търговията на изделията на леката 
промишленост. Друго предназначение на 
националната текстилна конференция е да 
генерира и филтрира стойностни публикации 
за списание Текстил и облекло.

Националната текстилна конференция с 
международно участие на тема „Традиции и 
иновации в текстила и облеклото“ се провежда 
за 22-ви път  от 12 до 14 ноември 2020 г. в гр. 
София. Организатор на конференцията е 
Научно-техническия съюз по текстил, облекло 
и кожи, а домакин е ФНТС. В рамките на науч-
но-изследователската асоциация съорганизато-
ри на конференцията са  НБУ - София, ТУ -
София,  Институтът  по  полимери при 
Българската академия на науките. Партньори и 
домакини на събитията от конференцията са  
ФНИ, ХТМУ – София, НХА – София, ЮЗУ - 
Благоеград, ТО на НТС в Пловдив и Габрово, Е. 
Миролио ЕАД - Сливен.

Научният и организационният комитети на 
Конференцията са планирани от УС на НТС по 
ТОК с цел да осигурят отлични условия за 
представяне на разностранните разработки и 
дружески дискусии в кулоарите.

В научните сесии на форума се очаква да 
вземат участие с доклади над 25 универ-
ситетски преподаватели, изследователи, екс-
перти, докторанти и студенти. Докладваните 
разработки отразяват усилията на изследова-
телски, университетски  и промишлени екипи 
от специализираните катедри и лаборатории на 
ТУ - София, ХТМУ - София, НБУ- София, НХА 
- София, Института по електроника и Институ-
та по полимери - БАН, Института по отбрана - 
София, ЮЗУ - Благоевград, Университета 
„проф. Ас. Златаров“, БСУ от Бургас и МВБУ - 
Ботевград. В работата конференцията ще 
вземат участие водещи преподаватели от 
Университета на Южен Елзас в Мюлуз, 
Франция, Университет по приложни науки в 
Мюнхенгладбах, Германия.  

Представените доклади на Националната 
текстилна конференция 2020 ще бъдат 
публикувани последователно в броевете на 
списание „Текстил и облекло” с  ISSN 1310-
912X (Print) и ISSN 2603-302X (Online), които 
ще бъдат достъпни за читателите в универ-
ситетските и обществени библиотеки, както и 
н а  у е б с т р а н и ц ат а  н а  Н Т С  п о  Т О К : 
www.tok.fnts.bg и на уебстраницата на изда-
т е л с т в о т о  н а  с д р у ж е н и е т о : 
www.bgtextilepublisher.org.

В работата на конференцията са депозирани 
25 резюмета  и 5 статии в пълния текст на 
публикации от планираните научни напра-
вления. Резюметата на английски език са 
прегледани от  отговорните рецензенти на 
научната програма от научния комитет и са 
публикувани в специално издание на списание 
Текстил и облекло, ISSN1310-912X (печатно 
издание на хартиен носител) и ISSN 2603-302X 
(Online) на уебстраницата на издателството 
www.bgtexti lepublisher.org,  както и на 
уебстраницата на сдружението на адрес: 
www.tok.fnts.bg., което е предназначено за 
индексиране в информационните системи на 
SCOPUS, Research Gate и Library.ru. 

Научната програма предвижда провеждане 
на 4 онлайн последователни научни сесии с 
представяне на 35 аудиторни експозета и 11 
постера в кафе паузите. 

Процесът на публикуване на сборника, 
условията и изискванията са, както следва:

Онлайн публикацията се таксува в размер 
на 45 GBP за артикул и включва:

След рецензиране пълните текстове на 
статиите към докладваните резюмета ще бъдат 
публикувани в следващите 9 книжки на 
списание Текстил и облекло, от брой №11/2020 
до брой №9/2021 година.

За изминалата 22-ра Национална текстилна 
конференция от 12 до 14 ноември 2020, 
основният организатор Научно-технически 
съюз по текстил, облекло и кожи предвижда 
публикуването на сборника с резюмета и 
доклади от книжка №10/2020 на списание 
Текстил и облекло ISSN 1310-912X (print), 
ISSN 2603-302X (Online) в IOP Conference 
Series: Материалознание и инженерство 
(MSE). 
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- Създаване на хипер-свързани референции 
и проследяване на бъдещи цитати

- Неограничен брой страници във всяка 
статия

Конферентните сборници на IOP са 
индексирани в Scopus, както и EI Compendex и 
Inspec. Важен момент, който трябва да се 
отбележи, е, че серията IOP Conference не се 
покрива от SCI (дневниците на работата не са 
индексирани в SCI, те са индексирани в отделна 
база данни, CPC-I); това означава, че тези 
сборници от конференциите не се издават с 
Impact Factor.

Процедурата за публикуване е следната:

- Допълнителни мултимедийни елементи 
(например видеоклипове, симулации)

- Достъп до сървъри за предварително 
публикуване, за да се одобри процедурата

- Авторите трябва да спазват указанията на 
списанието, когато оформят своите документи, 
те  са  до стъпни от  уебсайта на адре с 
https://publishingsupport. iopscience.iop.org/ 
author-guidelines-for-conference-proceedings/

- Неограничена употреба на цвят онлайн

- Политиката ни за партньорски проверки за 
процедурите е достъпна чрез нашия уебсайт 
тук: https://publishingsupport. iopscience.iop.org/ 
questions/proceedings-peer-review-policy/

- Отворен достъп, всички статии са 
безплатни за четене и изтегляне за постоянно 
след публикуване

IOP публикуват нашите документи под 
лиценз, който можете да прочетете тук: 

https://publishingsupport.iopscience.iop.or g/q
uestions/iop-conference-series-publication-
procedure/

- Създаване на онлайн версии на резю-
метата, съдържащи се във всеки документ

- Етичната политика на IOP за списания е 
достъпна тук: https://publishingsupport. 
iopscience.iop.org/ethical-policy-journals/

- Авторите предават своите документи 
директно на организаторите на конферен-
цията, които действат като редактори на 
процедурите, и организират партньорска 
проверка на документите. Допълнителна 
информация можете да намерите тук:

- Редакторите изпращат документите на IOP 
в една партида, заедно с всякакъв предговор 
(материал за  предговор се  публикува 
безплатно)

Престиж на международните лектори и 
участници:

ü Доц. д-р Абделазиз Лалам,   Университет 
на Южен Елзас, Мюлуза, Франция е 
дългогодишен преподавател и изследо-
вател в Лабораторията по физика и 
механика на текстилите към Висшето 
училище за инженери на Южен Елзас.

ü Проф. д-р Сабер Бен Абдесалем от 
Нациоанлното Инжерно училище на 
Монастир, Тунис и член на Научния ко-
митет на Асоциацията на Университетите 
по текстил AUTEX.

ü Д-р Гаетано Римини, "Е. Миролио" ЕАД – 
Сливен е изпълнителен директор на най-
голямото текстилно предприятие в стра-
ната и едно от най-големите текстилни 
предприятия в Европа. Ръководител на 
проекти и договори по ОП „Конкуренто-
способност“.

ü Проф. дтн Жан-Ив Дреан, Университет на 
Южен Елзас, Мюлуза, Франция е дълго-
годишен директор на Лабораторията по 
физика и механика на текстилите към 
Висшето училище за инженери на Южен 
Елзас.

ü Проф. д-р Горан Дембоски от Универ-
ситета Св. Св. Кирил и Методий в Скопие, 
Северна Македония.

ü Проф. д-р Аленка Майсен Льо Марешал 
от Университета на Марибор, Словения.

ü Д-р Росица Крюгер от Fair Trade 
International, Бон, Германия специалист 
по продуктовите стандарти и сертифици-
рането на текстилни изделия.

ü Д-р Христо Хаджиев от Nanoedge GmbH 
– Heilbronn, Германия, специалист по 
вакуумни технологии за нанасяне на 
тънки слоеве върху текстилни материали.

https://publishingsupport.iopscience.iop.or g/ques
tions/iop-proceedings-licence/

ü Проф. дтн инж. Йордан Кьосев, Техни-
чески Университет на Дрезден, Германия 
е изявен и млад университетски препо-
давател с множество докторанти и главен 
редактор на списание JEFF.

- Доц. д-р инж. Ву Ти Хонг Кхан, ХУНТ, 
Ханой, СР Виетнам е дългогодишна 
директорка на Висшето училище по 
текстил, кожа и дизайн към Ханойския 
университет по наука и технологии.
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Бюджет на конференцията:

Общата сума на очакваната приходна част 
от бюджета на XXII Национална текстилна 
конференция е в размер до 2500.00 лева.

Извършените разходи по организирането и 
провеждането на конференцията определиха 
окончателния разходен бюджет на НТК 2020 на 
не по-малко от 4500.00 лева с ДДС.

XXI Национална текстилна конференция 
получи частично финансиране от спечелен 
конкурс във ФНИ и генералните спонсори на 
сдружението:

- ФНТС;
- Е. Миролио ЕАД - Сливен;
- Пирин Текс ЕООД - Гоце Делчев;
- Лемприер Уул ЕООД -Сливен;
- ПИКАНОЛ НВ от град Ипр в Белгия.

Следващото по значимост мероприятие с 
ежегодна повторяемост е младежкият конкурс 
за най-добра курсова и дипломна работа. През 
изминалата година в конкурса участваха едва 5 
млади учени и докторанти. Скромното 
поощрение на конкурса се състоеше във 
финансирането на публикациите, но не предиз-
вика очаквания интерес всред младежите. 
Неговата окончателна проява съвпада с дните 
на текстилната конференция, което е отлична 
възможност за съвместна изява на препо-
даватели и възпитаници пред общността.

В общ план може да се заключи, че 
предвид на ресурсите и организационния 

Във втората група мероприятия попадат 
дейност с точно определена тематика и профил 
на участниците. На базата на преките 
взаимодействия между НТС по ТОК и ФНТС в 
годишното планиране на сдружението се 
предвиждат още 3 мероприятия.  Това 
обикновено са семинари или работни срещи и 
кръгли маси. Тематиката е различна в 
зависимост от актуалните проблеми и профе-
сионален интерес. Характерно за тези прояви е 
неизменното ползване на аудиториите в ДНТ - 
София. Другата характерна особеност на тази 
група от мероприятия е, че те отразяват добрите 
практики в двустранното сътрудничество 
между сдружението и неговите партньори. 
Отличен  пример  в  това  отношение  е 
съвместната дейност с БАПВТЛПС - София и 
НБУ - София.

Издателска дейност
Сдружението издава списание Текстил и 

облекло с ISSN 1310-912X (печатно издание на 
хартиен носител) и ISSN 2603-302X (Online) на 
у е б с т р а н и ц а т а  н а  и з д а т е л с т в о т о  
www.bgtextilepublisher.org, както и поддържа 
уебстраница на адрес: www.tok.fnts.bg.

Основните организационни мероприятия за 
периода от 2015 досега е комплектуването на 
редакционната колегия на списанието. Към 
настоящия момент редакцията на Текстил и 
облекло се състои от 16 универ-ситетски 
преподаватели и изследователи от БАН. В 
с ъ с т а ва  н а  р ед а к ц и я т а  с а  в к л юч е н и 
преподаватели от почти всички универси-
тетски звена в страната и професионални 
направления, включително художествено 
оформление на текстилни изделия за бита и 
мода.  Привлечени са 6 чуждестранни 
университетски преподаватели от Франция, 
Германия,  Словения,  Тунис,  Северна 
М а кед о н и я  и  В и е т н а м .  С ъ с т а въ т  н а 
редакционната колегия на списание Текстил и 
облекло е даден по-долу.

к а п а ц и т е т  н а  с д р у ж е н и е т о  т а к а 
представените мероприятия са годишния 
максимум, на който сега сме способни. 

Редакционна колегия на списание 
"Текстил и облекло" - 2015 - 2021 година:

1. доц. д-р инж. Ивелин Рахнев, Е. Миролио 
ЕАД, главен редактор

2. доц. д-р инж. Мария Спасова, ИП-БАН, 
технически редактор 

3. проф. д-р инж. Христо Петров, ТУ-София 

5. проф. д-р инж. Андреас Хараламбус, 
Колеж - Сливен (ТУС) 

4. проф. д-р Майа Богданова, НХА - София 

6. +проф. д-р инж. Диана Германова-
Кръстева, ТУ-София 

7. проф. д-р инж. Снежина Андонова, ЮЗУ-
Благоевград 

8. доц. дтн инж. Радостина Ангелова, ТУ-
София 

10. доц. д-р инж. Десислава Грабчева, 
ХТМУ - София 

11. доц. д-р инж. Стела Балтова, МВБУ -
София 

9. доц. д-р инж. Анна Георгиева, ХТМУ-
София 
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14. доц. д-р инж. Румен Русев, ФТТ - Ямбол 

18. проф. дтн инж. Аленка Майсен льо 
Марешал, УМарибор, Словения 

22. проф. д-р инж. Сабер Бен Абдесалем, 
НИУ - Монастир, Тунис 

13. доц. д-р инж. Капка Манасиева, ВСУ-
Варна 

Резюметата на изнесените доклади от НТК, 
на английски език са публикувани в книжка 
№10 на списанието. В този смисъл октом-
врийското издание на списание Текстил и 
облекло се обособява като сборник с резюмета, 
които могат да бъдат публикувани на уебстра-
ницата и представени за индексиране на базата 
данни SCOPUS®. 

От началото на 2019 г. редакционната 
колегия започна рецензирането на предло-
жените статии.

Научно-техническият съюз по текстил, 
облекло и кожи е издател на периодична и 
непериодична литература с научно-техническо 
съдържание.

20. проф. д-р инж. Горан Дембоски, Ун. Св. 
св. Кирил и Методий, Скопие, С. Македония 

16. д-р Незабравка Попова-Недялкова, НБУ 
- София 

17. проф. дтн Жан-Ив Дреан - УЮЕ, Мюлуз, 
Франция 

21. доц. д-р инж. ВУ Ти Хонг Кхан, ХУНТ, 
Ханой, СР Виетнам 

Също така докладите от националните 
текстилни конференции представляват основен 
източник за публикациите в списание Текстил и 
облекло. 

За 2019 г. списанието има 25 индивидуални 
абонамента пряко към НТС по ТОК. Освен това 
има 9 абонамента към БП и 12 абонамента към 
Доби Прес ЕООД. Също така има 12 колектив-
ни/корпоративни абонамента. В общ план за 
тази година са набрани 58 абонамента. 
Списанието се печата в тираж от 60 до 85 
книжки, които са недостатъчни, поради 
служебната резерва за Националната библи-
отека, ФНТС и т.н.

15. доц. д-р инж. Красимир Друмев, ТУ -
Габрово 

19. проф. дтн инж. Йордан Кьосев, ТУ-
Дрезден, Германия 

12. доц. д-р инж. Златина Казлачева, ФТТ -
Ямбол 

През изминалите 5 години при планирани 
10-12 книжки издавахме по 10 книжки, като 
увеличихме обема и формата на изданието. И 
сега списанието се печата в традиционния 
формат А4. Кориците са пълноцветни, а 
деветте печатни коли са черно - бели. На 
разпола-гаемите 32 страници публикуваме 
средно по 4-5 статии. Автори на публикуваните 
материали са университетските преподаватели 
и техните докторанти и студенти от страната. 
Понякога получаваме статии от чуждестранни 
автори, които своевременно публикуваме.

Към настоящия момент издаваме списание 
Текстил и облекло, което на хартиен носител 
има следния ISSN1310-912X и в електронен 
вид ISSN 2603-302X (Online). Списанието е 
депозирано в Националната библотека и 
индек-сирано в НАЦИД и еелктронното 
издание на РАН - www.eLibray.ru.

Основната задача пред сдружението - 
издател и редакционната колегия е възста-
новяване на списанието в научно -изследо-
вателската база данни SCOPUS®. 

След различни библиографски проучвания 
се появи далечното начало на представянето 
пред българската текстилна общност на 
новости и други сведения за текстилната 
техника и производство.

По своя замисъл и осъществяване малката 
книжка от 1931 година е точен пример на 
стремеж за безкористно разпространение и 
обмен на знания по общите текстилни въпроси.

От друга страна получаваме материали от 
докторанти, в които не участват като съавтори 
хабилитирани доктори по тематиката. Тради-
циите на списанието, както и общо-приетите 
практики във висшето образование изискват 
всеки готов материал да бъде предложен от 
университетски преподавател - хабилитиран 
доктор, който да носи съответната отговорност 
за качеството и достоверността на материала.

В наши дни условията за съществуване на 
списание Текстил и облекло много се 
промениха. Докато в началото на 20-ти век 
текстилните майстори са съставлявали техни-

Набирането на материали за публикуване е 
свързано с два проблема. От една страна не 
разполагаме с резервен брой готови статии. 
Затова се налага за всеки брой да напомняме и 
подтикваме колегите да си приключат и 
изпратят материалите.
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В началото разпространението на книжките 
е обхващало текстилните училища и малък 
брой предачни и тъкачни цехове.

Това до голяма степен ограничи масовото 
четене и разпространение на списанието. Към 

За един сравнително дълъг период – от 60-те 
до 90-те години списанието масово се разпро-
страняваше в текстилните предприятия, обра-
зователните звена, обществените библиотеки и 
малка група от индивидуални абонати.

В същото време се съхрани тясно специали-
зираният и научен характер на публикуваните 
статии. Материалите в преобладаващата си 
част представят резултати от научни изслед-
вания. 

Промените и преобразуването на текстил-
ната промишленост у нас през последните 25-
30 години ограничиха масовото разпро-стра-
нение. 

Тези промени пряко се отразяват върху 
авторския състав и читателската аудитория на 
списанието.

В първия брой на списанието авторите са 
собственици на текстилни предприятия, които 
са получили инженерно образование в евро-
пейските университети. От втората половина 
на 50-години основните автори вече са младите 
преподаватели в учредените катедри по 
машинно и химично инженерство, а също 
икономика и организация на текстилната 
промишленост. Тази тенденция в списването на 
списанието е запазена и до днес. В допъл-нение 
може да се посочи активното участие на 
студенти, докторанти и млади асистенти, които 
са поели по пътя на академичното израстване и 
покриване на науко-метричните изисквания.

чески грамотния елит в страната, днес тексти-
лната общност вече се състои от: техници, 
инженери, специалисти,  препо-даватели, 
изследователи, ръководители и собственици. 
Общността заема почти всички нива, от 2-ра до 
9-та квалификационна степен, от националния 
класификатор на професиите и длъжностите. 
Особено през последните 10-15 години се 
наблюдава рязко разширение на прилаганите 
знания и умения - от техническите науки, през 
икономически знания, към широкия спектър на 
обществени и хуманитарни науки: биотехно-
логии, екология и устойчиво развитие.

По сходен начин се променя и съставът на 
читателската аудитория.

настоящето, авторите и читателите съставляват 
една и съща общност.

Също така, списанието публикува мате-
риали от производствените предприятия от 
текстилната и конфекционната проми-
шленост. 

Ст.  н .  с .  д-р инж.  Георги Николов 
Георгиевич от 1996 година до 2000 година;

Проф. Иван Георгиев - от 2000 година до 
2015 година;

Доц. Ивелин Рахнев - от 2015 година и 
досега;

Предназначението на списанието е да 
представи на тясно специализираната общ-
ност в страната и чужбина постиженията от 
теоретичните и експерименталните изслед-
вания на учените и специалистите от всички 
гледни точки на текстилната наука и практика.

По данни на Националната библиотека "Св. 
Св. Кирил и Методий" - София, отрасловото 
списание Текстил и облекло излиза без прекъс-
ване от 1949 година и е приемник на Текстилен 
преглед, който излиза през 1931 и 1932 г. в 
Сливен с главен редактор П. Щърбанов.

Вдъхновено от създателите на текстил-ните 
катедри в ТУ - София и ХТМУ - София, проф. 
Агоп Кеворкян и проф. Кирил Димов, 
списанието е с научно - приложен характер  и 
публикува авторски статии на преподаватели 
от университетските и изследователските 
звена, както и от професионалните гимназии по 
текстил, облекло и дизайн.

По данни на Националната библиотека „Св. 
С в .  К и р и л  и  М е т о д и й “  -  С о ф и я 
(http://www.nationallibrary.bg), отрасловото 
списание Текстил и облекло излиза без 
прекъсване от 1949 година и е приемник на 
Текстилен преглед, който излиза през 1931 и 
1932 г. в Сливен с главен редактор П. 
Щърбанов.  

Подборът и рецензирането на статиите са 
колективно дело на редакционната колегия на 
списанието и през годините негови главни 
редактори са:

Основните направления на публикуваните 
статии обхващат: химичната и механичната 
технология на текстилните материали, техно-
логия и дизайн на шевните изделия, текстилно 
изкуство, икономика на текстилната промиш-
леност и педагогика на текстилното обучение и 
образование.
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Научно-технически съюз по текстил, 
облекло и кожи (НТС по ТОК)

Списание Текстил и облекло, за първи път 
излиза онлайн под това заглавие през 1996 
година с 1-ва книжка - Текстил и облекло, ISSN 
1310-912X на интернет адрес www.tok-bg.org.

Проф. Атанас Червендинев – от 1964 година 
до 1984 година;

ЕИК: 121111930, Bg121111930

Издател на списанието е:

ISSN 2603-302X (Online) за печатното 
онлайн издание.

Периодичност: 10 - 12 книжки годишно.

Заглавие на списанието на български - 
Текстил и облекло.

Проф. Иван Хардалов - от 1995 година до 
1996 година;

Станка Цекова - от 1950 година до 1951 
година;

Статус на изданието - текущо публикувано 
с:

К. Пастармаджиев - от 1952 година до 1957 
година;

ISSN 1310-912X (print) за печатното 
издание на физически носител;

От 2018 година изданието със същото 
заглавие Текстил и облекло, и онлайн ISSN 
2603-302X излиза  на  интернет  адре с 
www.bgtextilepublisher.org.

Формат на печатното и на  онлайн издание-
то: А4 с 10 печатни коли (А3), от които 1 кола за 
цветна корица и 9 черно бели коли за книжното 
тяло на списанието.

Доц. Петър Адъров - от 1984 година до 1987 
година

Език на текста: основно на български език, 
резюметата са на английски език и някои статии 
са на английски (работен) език за чуждестран-
ните автори.

Инж. Свилена Кисьова - от 1990 година до 
1995 година;

Редакционен комитет - от 1949 година.

Редакционна колегия - от 1958 година до 
1963 година;

Заглавие на списанието на английски - 
Textile and garment magazine.

Място на издаване - София

От 2016 година изданието със същото 
заглавие Текстил и облекло и същия ISSN 1310-
912X излиза на интернет адрес www.tok.fnts.bg. 

От 1949 до 1950: Индустрия: Месечно 
издание на Министерството на индустрията, 
ISSN C616-9929.

През разглеждания период сдружението 2 
пъти печели конкурс по програмата на ФНИ 
„Научна периодика“, през 2017 и през 2021 
година. Стойността на одобрените проекти за 
развитие на списанието е получената оценка за 

Произход на публикуваните материали:
Авторски разработки на преподаватели, 

изследователи и специалисти;

Тематика според универсалния десетичен 
класификатор – УДК (UDC): 

378, Висше образование/ Висши учебни 
заведения.

678, Промишленост на високомолекуляр-
ните вещества. Каучукова промишленост. 
Пластмасова промишленост.

658.512.23, Художествено конструиране 
(промишлен дизайн).

Интернет адрес на изданието (URL):

www.bgtextilepublisher.org
Предишно заглавие и приемственост на 

списанието за периода на издаване:

От 1985 до 1987: Лека промишленост и 
услуги, ISSN 0205-1885;

33, Икономика. Икономически науки.

687, Шивашка промишленост.

Доклади от конференция и други форуми.

745/749, Приложно изкуство. Художе-
ствени занаяти. Интериор. Дизайн.

377, Специално образование. Професио-
нално образование. Професионални училища.

URL: www.tok.fnts.bg

От 1990 до 1996: Текстилна промишленост, 
ISSN 1310-8069;

От 1959 до 1996: Текстилна промишленост, 
ISSN 0495-0046;

От 1958 до 1958: Лека промишленост. 
Текстил, ISSN 0455-6208;

677, Текстилна промишленост. Технология 
на текстилните материали.

От 1957 до 1957: Лека промишленост. 
Текстилно издание, ISSN C625-9138;

От 1996 досега: Текстил и облекло, ISSN 
1310-912X (Print), ISSN 2603-302X (Online);

От 1952 до 1957: Лека промишленост, ISSN 
C617-924X;
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Списанието е на самоиздръжка: от абона-
мента и от платените такси на авторите и 
участниците в ежегодната Национална 
текстилна конференция.

В този вид подвързано книжно тяло от 10 
книжни коли, или 40 формат А4 и тираж от 65 
до 200 книжки списанието излиза перио-дично 
от 10 до 12 броя на година.

Списването и разработката на материалите 
и публикациите в списанието са доброволни 
начала и не са заплатени. Редакционната 
колегия и главният редактор също работят на 
доброволни начала, без заплащане.

Основен източник на публикуваните 
материали е ежегодната Национална текстил-
на конференция, която тази година се провежда 
за 23-ти път.

От неговото създаване досега единствен 
издател на списание „Текстил и облекло“ е 
Научно-техническия съюз по текстил, облекло 
и кожи. От 1993 г. с решение №4698/1993 на 
СГС, Търговско отделение съюзът е реги-
стриран като самостоятелно юридическо лице - 
сдружение с нестопанска и е равноправен член 
с останалите съюзи във Федерацията на 
научно-техническите съюзи в страната. 

Публикациите в списанието отразяват 
научно-изследователската работа на универ-
ситетски преподаватели от специализи-раните 
катедри в страната и научни сътрудници от 
БАН в областта на текстила и облеклото.

неговия научен характер в полза на академич-
ната общност.

Нуждите да издателя и редакционната 
колегия на списанието се отнасят главно до 
предпечатната подготовка, електронното 
публикуване в интернет и актуализиране на 
хартиения формат на броевете от предишни 
години. 

Списанието Текстил и облекло вече е 
публикувано на уебстраницата на НТС по ТОК: 
www. tok . fn t s .bg  и  на  собственат а  си 
уебстраница www.bgtextilepublisher.org. На 
тази страница всички резюмета и статиите в 
пълен текст са публикувани със свободен 
достъп.

Също така са необходими средства за 
поддръжка на уебстраницата на списанието, 
където са публикувани всички резюмета и 
статии в пълен текст със свободен достъп до 
съдържанието.

Важна задача пред издателя е необхо-
димостта от сканиране и цифровата обработ-ка 
на течението на списанието от минали години. 
Електронният формат и носител на списанието 
ще му придаде по-голяма публичност пред 
общността от преподаватели и специалисти по 
текстил, облекло и дизайн. Това може да бъде 
постигнато чрез публикуване на списанието в 
интернет средата. 

От гледна точка на технологичното подоб-
ряване на книжното тяло на списанието и за 
повишаване на тиража е необходимо финанси-
ране предимно на предпечатната подготовка и 
осигуряване на качествена хартия и цифров 
печат.

Основният проблем на издателя и на 
редакционната колегия на списанието е липса 
на собствена база за предпечатна подготовка и 
осигуряване на качествени печатарски 
материали за подобряване на външния вид на 
книжното тяло.

Сканирането и създаването на файлове в 
подходящ за електронно публикуване формат 
(pdf, например) представляват допълнителна 
техническа дейност, която изисква съответното 
време и условия.
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Информация за научното издание – списание Текстил и облекло

Научен характер на периодичното издание, което публикува само оригинални
научни статии и съобщения

Критерии 2021 2020 2019 СРЕДНО

Съотношение научен 
текст към материали с 
информационен или 
организационен характер, 
в брой страници и %

Стр.   428, 
100% наука 
315, 74% 
инфо 113, 
26%

Стр.   428, 
100% наука 
315, 74% 
инфо 113, 
26%

Стр.   448, 
100% наука 
336, 75% 
инфо 112, 
25%

Стр.   446, 
100% наука 
333, 75% инфо 
113, 25%

Наличие на международна редколегия (Editorial Board) и/или Издателски съвет
(Advisory Board) от известни  специалисти в научната област

Общ брой на известни  
специалисти в научната 
област в Редколегията

21 22 22 22

От тях учени от чужбина 6 6 6 6
Представители на 
различни научни 
институции в чужбина

6 6 6 6

Представители на научни 
организации и общности в 
страната, различни от 
основната институция 

15 16 16 16

Представители на колко 
научни организации и 
общности в страната

11 11 11 11

Наличие на импакт фактор (IF), импакт ранг (SJR) или рефериране/индексиране
 в международни бази данни

Изданието има импакт фактор (IF), посочете стойност, квартал (Q), не

Изданието има импакт 
ранг (SJR) , посочете 
стойност, квартал (Q)

0,1 0,1 0,1 0,1

Изданието публикува изследвания, чийто предмет е проблематика, свързана с 
националното културно наследство и националната идентичност:

има импакт фактор (IF) 
и/или импакт ранг (SJR) SJR SJR SJR SJR

индексира се в Scopus 
и/или WoS, ERIH Plus, 
CEEOL, или е под 
наблюдение там 

Scopus
наблюдение

Scopus
наблюдение

Scopus
наблюдение

Scopus
наблюдение

Изданието поддържа 
интернет страница, да/не да да да да

Изданието поддържа 
интернет страница/ има 
уеб-сайт, който предоставя 
достъп до пълния текст на 
научните публикации, 
да/не

да да да да
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Изданието публикува резюмета към всяка статия

Публикува резюмета на 
чужд език (да/не)

да да да да

Публикува резюмета само 
на български език (да/не)

не не не не

Не публикума резюмета 
(да/не)

не не не не

Наличие на процедура 
за анонимно 
рецензиране, да/не

да да да да

да да да да

Има процедура за 
анонимно рецензиране 
описана на интернет 
страницата на изданието и 
тя включва: 

брой оценители на статия 3 3 3 3

общ брой рецензии, от които

на международни 
оценители

20 25 46 30

на български оценители 30 35 92 52

30 35 92 52

на български оценители 
извън основната 
институция, издаваща 
списанието

да да да да

да да да да

не не не не

не не не не

Изданието поддържа 
интернет страница, 
да/не

Изданието поддържа 
интернет страница/ има 
уеб-сайт, който 
предоставя достъп до 
пълния текст на научните 
публикации, да/не

Изданието поддържа 
интернет страница, която 
предоставя достъп само до 
съдържанието 
ирезюметата на научните 
публикации, да/не

Изданието има интернет 
страница само с основни 
данни и съдържание, 
да/не



136 СПИСАНИЕ "ТЕКСТИЛ И ОБЛЕКЛО"

Изданието поддържа 
интернет страница, която 
предоставя достъп само до 
съдържанието ирезюметата 
на научните публикации, 
да/не

не не не не

Изданието има интернет 
страница само с основни 
данни и съдържание, да/не

не не не не

Изданието пубикува научни статии на автори от различни институции в 
България и чужбина 

Общ брой автори, от които 43 109 165 106

български автори 43 109 142 98

от колко научни институции 11 11 10 11

11 11 10 11

научни институции извън 
основната/издаващата 
списанието

чуждестранни автори 0 5 23 7
научни институции 0 6 6 4
млади учени, докторанти и 
студенти 12 11 24 16

11 11 10 11научни институции

Брой публикувани научни книжки, статии и годишен обем страници научен текст 

Брой публикувани научни 
книжки 10 1010 10

Брой научни статии

Страници научен текст
54 63 92 70

324 315 336 325

индексира се в други 
известни и 
международно признати 
бази данни  (минимум 4)

Национална 
Библиотека 
НАЦИД Web 
of Science  
Elibrary РАН 
DOAJ + DOI

Национална 
Библиотека 
НАЦИД Web 
of Science  
Elibrary РАН 
DOAJ + DOI

Национална 
Библиотека 
НАЦИД  
Elibrary РАН 
DOAJ

Национална 
Библиотека 
НАЦИД 
SCOPUS 
Elibrary РАН 
DOAJ

Изданието няма импакт 
фактор или импакт ранг, 
но се индексира в  Scopus 
и/или WoS, или е под 
наблюдение там

Scopus 
наблюдение, 
SJR 0.1 WoS 
(MSE-IOP)

Scopus 
наблюдение, 
SJR 0.1 WoS 
(MSE-IOP)

Scopus 
наблюдение, 
SJR 0.1

Scopus 
наблюдение, 
SJR 0.1

Изданието няма импакт 
фактор или импакт ранг, 
но се индексира в други 
известни и 
международно признати  
бази данни  (минимум 4; 
посочете ги)

Национална 
Библиотека 
НАЦИД 
Elibrary РАН 
DOAJ + DOI

Национална 
Библиотека 
НАЦИД 
Elibrary РАН 
DOAJ + DOI

Национална 
Библиотека 
НАЦИД 
Elibrary РАН 
DOAJ

Национална 
Библиотека 
НАЦИД 
SCOPUS + 
WoS Elibrary 
РАН DOAJ + 
DOI
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Предназначението на 2- те уебстраници 
на сдружението е в три основни направле-
ния:

На второ място е електронната страница на 
списание Текстил и облекло. В близко срочен 
план възнамеряваме да публикуваме в елект-
ронен вид пълния текст на всички статии, без 
допълнителни такси или абонамент. Това, което 
предстои е последователно да сканираме и да 
публикуваме течението на списанието от 
миналата година до неговото основаване през 
1952 г. Ние вече разполагаме с допълнителен 
ISSN на списание Текстил и облекло за 
неговата електронна регистрация и разпрост-
ранение. Тези дейности са задължителни за 
възстановяване на списанието в базата данни 
SCOPUS®.

На първо място е представянето на НТС по 
ТОК в интернет пространството. Публику-
ваната информация включва историческия 
преглед и правния статут на сдружението, 
планираните събития и обичайните рубрики и 
елемент.

Още през 2018 година започна елек-
тронното издаване на списание Текстил и 
облекло на  собствена и обособена уебстра-
ница. Осъвременяването и поддръжката на 
двете уебстраници изискват професионализъм 
и ежедневна работа. Поради тази причина 
възложихме обслужването на двете уебстра-
ници на външна организация - Сливен Нет 
ООД за 150.00 лева с ДДС месечно.

Състоянието и предвижданото развитие на 
нашите уебстраници се дължи на два фактора. 
От една страна е безплатно предоставеният 
хостинг на сървъра на ФНТС. От друга страна 
управителният съвет възложи на редакцион-
ната колегия управлението и поддръжката на 
уебстраницата. 

На трето място в електронната страница е 
рубриката на нашите партньори. Специално 
място е отделено на търговските дружества, 
особено на МСП, които обслужват вътрешния 
пазар. Също така са включени и представени 
всички учебни звена от средното и висшето 
образование от областта на текстила, облекло-
то и кожите.

43 109 165 106

български автори 43 109 142 98

11

 

11 10 11

11 11 10 11

чуждестранни автори 0 5 23 7

0 6 6 4

12 11 24 16

научни институции 11 11 10 11

 

10 10 10 10

Брой научни статии 54

 

63 92 70

Страници научен текст 324 315 336 325

Общ брой автори, от които

от колко научни
институции

научни институции извън 
основната/издаващата 
списанието

научни институции

млади учени, докторанти
и студенти

Брой публикувани
научни книжки

Изданието пубикува научни статии на автори от различни институции
в България и чужбина

Брой публикувани научни книжки, статии и годишен обем страници
научен текст
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Име, презиме, фамилия Участие Длъжност№

1

2

3

4

5

6

Ивелин Рахнев Рахнев

Николина Петрова Генчева

Снежина Ангелова Андонова

Марин Рашев Маринов

Десислава Станева Грабчева

Йордан Костадинов Кьосев

2016 -

2017 -

2016 -

2017 -

2021 -

2021 -

Председател

Зам.-председател

Член

Член

Член

Член

§ Научно-техническа дейност на НТС по 
ТОК:  Национална текстилна конференция с 
международно участие и три семинара по 
актуални теми;

Сдружението разполага с две помещения в 
сградата на ДНТ на улица Г. С. Раковски. Това 

2са стая №406, с площ от 21,25 м , предназначе-

§ Организационната дейност и органи-
зационното състояние на НТС по ТОК: по едно 
Общо събрание и 4 заседания на управителния 
съвевт.

В планираната дейност на сдружението за 
предстоящия период няма съществени изме-
нения. От една страна планираните меро-
приятия съответстват на традиционните и 
присъщи за профила на сдружението дейности: 
конференции, семинари, студентски конкурс, 
издателска дейност и организационна дейност.

Материална база на НТС по ТОК

§ Творческа дейност на НТС по ТОК: 
Национален младежки конкурс за най-добра 
ученическа, студентска и докторантска разра-
ботка в областта на текстила и дизайна;

План на дейността на НТС по ТОК за 
периода 2021 – 2026 година.

§ Издателската и информационна дейност 
на НТС по ТОК: издаване на 10-12 книжки на 
списание Текстил и облекло, поддръжка на 2-те 
самостоятелни уеб-страници;

От друга страна планираните мероприятия 
са съобразени с конкурса между останалите 
сдружения за съфинансиране от ФНТС.

Планираните дейности обхващат следните 
направления и годишни мероприятия:

В таблицата са представени членовете на 
УС на НТС по ТОК от 2016 до 2022 година.

Съставът на УС на НТС по ТОК се състои от 
9 члена и е регистриран със съдебно решение 
№8/26.05.2017 на СГС – Търговско отделение и 
актуализиран с удостоверение от 21.06.2021 г. 
на Агенцията по вписванията.

на за административно-организационната 
дейност на сдружението и стая №407 с площ от 

2
21,75 м , предназначена за редакцията на 
издателството Текстил и Облекло. 

Ремонтът на стая 406 почти приключи. 
Седалището на управителния съвет разполага с 
помещение с прясно измазани стени, почистен 
под, ремонтирани мебели и нова врата. Също 
така са закупени нови канцеларски шкафове и 
закачалка за дрехи.

Към настоящия момент сдружението разпо-
лага с два настолни компютъра и монитори за 
редактиране на списанието и с преносим 
компютър (лаптоп) за семинари и други подоб-
ни. Наличната офис техника започна с дарение 
от 2017 г. И продължава досега. Едва в началото 
на месец март 2017 г. от дарение сдружението 
закупи многофункционален принтер и скенер.

Организационно състояние на НТС по 
ТОК – ЕИК 121111930, 4698/1993 на СГС – 
София.

През 2019 година сдружението получи като 
дарение още един стационарен компютър с 
монитор и клавиатура.

В момента тече ремонт на стая 407, където 
се помещава издателството Текстил и Облекло.  

За 2020/21 г. сдружението има 51 индиви-
дуални и 11 колективни членове.
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Име, презиме, фамилия Участие Длъжност№

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Краса Кочева Костова

Петрослав Христов Геренски

Валентина Пенева Димитрова

Аделина Станчева Попнеделева

Христо Михайлов Петров

Анна Любенова Георгиева

Николай Златанов Златанов

Данаил Данев Йорданов

Николай Карев Карев

Лидия Щерева Киркова

Иван Спасов Дичевски

Димитър Лазаров Байчев

2021 -

2021 -

2022 -

2018 - 2022

2016 - 2021

2016 - 2021

2017 - 2021

2016 - 2021

2016 - 2017/18

2016 - 2017

2016 - 2017

2016 - 2017

Член

Член

Член

Член

Член

Член

Член

Член

Зам. Председател/член

Член

Член

Секретар/Член

За първи път, от 24.03.2017 г. и досега НТС 
по ТОК разполага с контролно-ревизионна 
комисия. В таблицата са представени членове-

те на КРК на НТС по ТОК от 2016 до 2021 
година.

Име, презиме, фамилия Участие Длъжност№

1

2

3

4

Председател

Председател

Член

Член

Десислава Станева Грабчева

Радостина Ангелова Ангелова

Умме Исмаил Капанък

Мартин Божидаров Киров

2017 - 2021

2021 -

2017 -

2017 -

Основният организационен проблем пред 

нас е обхвата на сдружението в страната. Като 

национално сдружение ние трябва издирваме и 

да приобщаваме действащите търговски 

дружества към нашата дейност. В общ план 

нашата организационна дейност трябва да се 

За отчетния период УС на НТС по ТОК 

проведе 4 заседания, които са протоколирани и 

съответстват на изискванията за кворум и 

легитимност на решенията според нашия 

устав. Заседанията са  разпределени относи-

телно равномерно през изминалата година.
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- Годишната субсидия от ФНТС съставлява 

45.1%;

От съществен интерес е разпределението на 

приходите и разходите за изминалия период.

- Спонсорството, което сдружението полу-

чава от промишлени предприятия състав-

лява 38.4% за изминалия период.

- Издателската дейност на сдружението, 

включително поддръжката на 2 уебстра-

ници съставлява 24.2%;

Разходите за изминалата 2019 година 

основно се обособяват в 6 групи:

Окончателните финансови резултати са 

готови от края на 1-во тримесечие на т.г. и ще 

бъдат публикувани на официалната страница 

Финансово състояние

Сдружението започва 2021 г. с наличност от 

5045,01 лева, а я приключва с наличност от 

6824,02 лева. Без начислен ДДС приходите за 

изминалия период са 31627 лева, а разходите са 

35183 лева.

- Счетоводното и техническото обслужване 

на сдружението съставляват 9.0% и

- ФРЗ и осигуровки по ОТД и граждански 

договори съставляват 26.0%;

- Събраните средства от абонаменти, семи-

нари и публикации съставляват  2.7% и 

- Ремонтът и мебелирането на стая 406 

съставлява 6.5% от разходите за 2019 г.

- Провеждането на семинари и НТК19 

съставлява 14.3%;

- Приходите от такси правоучастие в НТК19 

съставляват 5.8%;

- Общият членски внос съставлява 8.0%;

насочи към изграждане на национална мрежа 

на НТС по ТОК. Тази мащабна задача няма срок 

за изпълнение, а изисква непрестанна работа на 

всички членове на сдружението. 

По отношение на 2019 г. приходите могат да 

се групират както следва:

- Командировките и организационните 

разходи съставляват 20.0%; Категоричната перспектива пред сдруже-

нието са хибридните участия чрез допълнител-

ното използване на webinars.

Дарението на преносим компютър, нас-

толен компютър, монитор и клавиатура от ЗоХа 

Иновейшанс ЕООД - Пловдив;

Всички планови дейности на сдружението 

през 2020 година предвиждат усложнената 

обстановка, заради пандемията от COVID-19.

За изминалия период могат да се посочат 

следните допълнителни приходи от външни 

привлечени източници, които повлияха 

положително върху дейността на сдружението:

на Агенцията по вписванията, както и на 

нашата уебстраница.

Спонсорирането на НТК19 от Пирин Текс 

ЕООД, Picanol n.v. и ФНИ;

Дарението много функционален принтер от 

Витекс ООД – Троян

През първото тримесечие на 2019 г. е 

налице  ясен и положителен факт: полученият 

индиви-дуален и колективен членски внос е в 

размер на 2500 лева. Това показва обществения 

интерес към дейността на сдружението.

Генералното спонсорство на Е. Миролио 

ЕАД - Сливен;

Субсидията от ФНТС;

От друга страна събирането на големи 

групи от хора в затворени помещения ще 

предизвиква безпокойство и нежелание.

Към настоящия момент агенцията, която 

поддържа нашите 2 уебстраници извършва 

проучване и подбор на подходяща за нас 

интернет платформа за провеждане на семина-

ри с отдалечено участие.

От една страна икономическата обстановка 

в страната е влошена и това ще се отрази върху 

очакваното финансиране на сдружението.

До голяма степен тази обстановка подчер-

тава очерталата се тенденция за все по-трудно-

то организиране и събиране на участниците в 

планираните семинари.



141TEXTILE AND GARMENT MAGAZINE

БРОЙ 4/2021

На първо място са разходите по издателс-

ката дейност. Планираните 10 книжки на 

списанието при договорените цени за пред-

печат, печат и разпространение предполагат не 

по-малко от 6500 лева за цялата година. Основ-

ният въпрос в тази група разходи е равновесие-

то между високата себестойност на хартиения 

носител на изданието и качеството на публику-

ваните статии.

В заключение, приходите на НТС по ТОК се 

образуват от три основни източника: регламен-

тираната субсидия от федерацията, членски 

внос и спонсорство с реклами.

Що се отнася до планираната приходна част 

в бюджета за 2021 г., очакваната субсидия от 

ФНТС едва ли ще достигне миналогодишното 

ниво от 9000.00 лева. Трябва да имаме предвид, 

че получената от федерацията субсидия отразя-

ва работата на сдружението, а не се образува 

автоматично. 

На първо място са средствата за осигурява-

не на издателската дейност, както и гарантира-

не на задължителните осигуровки, дължими 

данъци и такси.

Планираните разходи на сдружението за 

2021 г. се съсредоточават в три основни 

направления.

В настоящия момент е препоръчително да 

се ограничи до максимум хартиеният печат на 

списанието. Трябва да се печатат не повече от 

20 бройки от книжка, с които да се изпълнят 

нормативните и обществените задължения на 

издателството.

На второ място са разходите по материал-

ната база на сдружението. През предстоящото 

лято е задължително да започнем с ремонта на 

стая 407 – редакцията, както и да осигурим 

необходимите мебели за архивиране на изда-

телската дейност. Необходимите средства 

могат да бъдат планирани в рамките на раз-

полагаемия бюджет. Конкретните възможнос-

ти ще станат ясни в края на първото полугодие 

на тази година.

На трето място са средствата за възнаграж-

дения. Още в края на 2016 г. управителният 

съвет прекрати основните трудови договори  и 

оцени като единствено възможни само трудови 

правоотношения чрез граждански договори 

или договори за управление. Според действа-

щата нормативна уредба и минималните осигу-

рителни прагове, административното и финан-

совото управление на сдружението могат да 

разполагат с не повече от 1 минимална годишна 

работна заплата до края на годината. Въпросът 

е тези средства да бъдат осигурени, да не 

надвишават повече от 1/3 планираните разходи 

и да бъдат насочени разумно и ефективно.

Заключение:

През мандатния период сдружението се 

развива като равноотдалечено средище с 

еднакъв достъп до неговите ресурси за всички 

негови членове и изобщо професионалисти с 

отношение към текстила, кожите, облеклото и 

дизайна. Това се установява от разнообразния 

състав на управителния съвет, редакционната 

колегия и участниците в конференцията и 

другите мероприятия на НТС по ТОК.

В краткосрочен план главните задачи, които 

стоят пред нас са:

1. Разпределение на административните и 

организационните дейности в управителния 

съвет и редакционната колегия;

За изминалия петгодишен период пред 

управителния съвет, ревизионната комисия, 

редакционната колегия и пред цялото сдру-

жение НТС по ТОК се очерта целта, която 

осмисля обществената значимост на сдруже-

нието: обединяване на усилията на образова-

нието и промишлеността за осигуряване на 

квалифицирана работна ръка за производство-

то на текстил, облекло и кожи.

2. Ремонтиране и мебелиране на стая 407 в 

ДНТ – София, където се помещава издателст-

вото на сдружението - Текстил и облекло;
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3. Изпълнение на планираните научно-

технически мероприятия за 2020 г.

4. На основата на собствените 2 уебстра-

ници да се разработи и организира собствена 

платформа за webinars.

София, април 2021

5. Включване в програми и проекти, за 

които сдружението е допустим кандидат.  

доц. Рахнев, председател на УС на НТС по 

ТОК

Настоящият отчетен доклад е приет на 

заседание на УС на НТС по ТОК насрочено на 

02.04.2021 г. 
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