УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,
Имаме удоволствието да Ви поканим на международна научнопрактическа конференция на тема: “Управление на недвижимата
собственост”, която ще се проведе на 17 октомври 2014 год. в България,
гр. София, в Университета за национално и световно стопанство.
Конференцията се организира от катедра “Недвижимата собственост”.
В конференцията освен български участници са поканени учени и
специалисти от Австрия, Германия, Китай и Русия.
Работни езици на конференцията са български, английски и руски.
Формите на участие са две – присъствена и задочна. Сборникът с доклади
ще бъде издаден както на хартиен носител, така и в електронен вид.
Всички присъстващи участници в конференцията ще получат по два
сборника с доклади на хартиен носител до края на м. януари 2015 г.
Задочните участници (автори на доклади) ще получат сборник в
електронен вид на посочен от тях имейл. Докладите на присъстващите
участници в конференцията задължително се публикуват. Те ще бъдат
представени и обсъдени на Присъствената сесия на конференцията.
Докладите на задочните участници подлежат на подбор от страна на
редакционната колегия на конференцията.
Ако желаете да участвате в конференцията Ви молим да попълните
формуляра в поканата за участие и да го изпратите на адрес:

real_estate.dep@unwe.bg
не по-късно от 30 септември 2014 г. Молим Ви обезателно да посочите
формата на Вашето участие – присъствена или задочна. Таксата за
присъствена форма на участие е 120 лв (60 евро). Задочната форма на
участие е освободена от такси. За присъстващите участници са
организирани кафе-паузи и коктейл. Организаторите ще съдействат за
хотелско настаняване на участниците при изявено от тяхна страна
желание. Разходите по настаняването са за сметка на участниците.
По-важните срокове за участие в конференцията са както следва:
- Изпращане на попълнена заявка за участие (формуляр към
поканата за участие – до 30 септември 2014 г.;
- Заплащане на таксата за присъствена форма на участие (по банков
път) – до 3 октомври 2014 г.;
- Получаване

на

Програмата

за

Присъствената

сесията

за

конференцията – на 10 октомври 2014 г.;
- Присъствена сесия на конференцията – 17 октомври 2014 г.;
- Краен срок за представяне на докладите в окончателен вид – до 28
ноември 2014 г.;
- Получаване на сборниците с доклади (в хартиен и електронен
вид) от участниците – след м. януари 2015 г.
Таксите за участие се превеждат по сметката на Университета за
национално и световно стопанство, както следва:
Банка: БНБ
BIC: BNBGBGSD
IBAN: BG03BNBG 9661 3100 1746 01

Основания за плащане: Такса за участие – конференция „Управление
на недвижимата собственост“. (Моля, не пропускайте да посочите
основанията за плащане!)
Ако имате въпроси или необходимост от допълнителна информация,
не се колебайте да се обърнете към Председателя на организационния
комитет на конференцията доц. д-р Георги Забунов:
real_estate.dep@unwe.bg
тел.: +359 889988803.
С уважение:
Ръководител катедра “Недвижимата собственост”
проф. д-р Йорданка Йовкова
Научен секретар
доц. д-р Георги Забунов
София, 1 септември 2014 год.

