
ПОКАНА

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО 
ФАКУЛТЕТ "ИКОНОМИКА НА ИНФРАСТРУКТУРАТА"

КАТЕДРА "ИКОНОМИКА НА ТРАНСПОРТА И ЕНЕРГЕТИКАТА" 

"МОБИЛНОСТ  
ЗА ЕДИН СВЪРЗАН СВЯТ"

София, Студентски град "Христо Ботев", УНСС
Голяма и Малка конферентни зали

за участие  
в научно-практическа 

конференция

АДРЕС

УНСС, катедра "Икономика на транспорта  
и енергетиката"

1700, София, Студентски град "Христо Ботев"
Тел.: (02) 8195 292; 0888 679657

E-mail: conference_transport@abv.bg

28  октомври 2016 г.



ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ

ПРЕДСЕДАТЕЛ 
доц. д-р Борислав Арнаудов

Почетен председател: проф. д-р Евгени Василев

Членове:
проф. д-р Виолета Мутафчиева
проф. д.ик.н. Христо Първанов
доц. д-р Христина Николова
доц. д-р Светла Цветкова
гл. ас. д-р Ташко Минков
гл. ас. д-р Илия Гътовски

гл. ас. д-р Даниел Йорданов

Технически секретар: Надежда Цинцарска

ПРОГРАМА:
28.10.2016 г. (петък)

9.30 ......................... Регистрация
10.00 - 11.00............Откриване на конференцията,  

приветствия от гостите  
и пленарно заседание

11.00 - 11.15 ...........Кафе-пауза
11.15 - 12.30 ...........Пленарно заседание
12.30 - 13.30 ...........Обяд
13.30 - 15.00 ...........Пленарно заседание
15.00 - 15.15 ...........Кафе пауза
15.15 - 16.45 ...........Пленарно заседание
16.45 - 17.00 ...........Кафе-пауза
17.00 - 18.30 ...........Пленарно заседания
19.00 .......................Коктейл

Уважаеми ..............................................................................................................

Ръководството на катедра "Икономика на транспорта и 
енергетиката" при УНСС - София има удоволствието да Ви по-
кани да вземете участие в работата на организираната от нас 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ  

на тема:

"МОБИЛНОСТ  
ЗА ЕДИН СВЪРЗАН СВЯТ"

ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ:

 ¾ Политика за развитие на транспорта
 ¾ Екологичен транспорт и внедряване на "зелени" технологии
 ¾ Устойчиво развитие на транспорта
 ¾ Интелигентни транспортни системи
 ¾ Логистика и транспорт
 ¾ Транспортна и енергийна инфраструктура
 ¾ Сигурен и безопасен транспорт
 ¾ Възобновяеми източници на енергия и транспорт
 ¾ Градска мобилност и обществен транспорт

Важни срокове:

Изпращане на заявки за участие: ...................... 18.09.2016 г.

Получаване на потвърждение  
за приемане на заявките: ....................................20.09.2016 г.

Изпращане на докладите  
за участие в конференцията: ............................. 24.10.2016 г.

Такса правоучастие: 
60 лв. - за външни участници,  
30 лв. - за докторанти и студенти от други висши училища


