
 

 

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО 

СТОПАНСТВО - СОФИЯ 

КАТЕДРА “ НЕДВИЖИМА СОБСТВЕНОСТ ” 

 

З    А    Я    В    К    А 

 

за участие в международна научно-практическа 

конференция  на тема: 
 

“УПРАВЛЕНИЕ НА НЕДВИЖИМАТА СОБСТВЕНОСТ” 
 

организирана от катедра  “Недвижима собственост”  

при УНСС - София 

17 октомври  2014 г. 

 

Имена на авторите _________________________________ 

__________________________________________________ 

Научно звание и степен:_____________________________ 

Месторабота:______________________________________ 

__________________________________________________ 

Служебен адрес, телефон, е-mail:_____________________ 

__________________________________________________  

Заглавие на доклада:________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

Тематично направление:_____________________________ 

__________________________________________________ 

 Ще участвам в присъствената сесия на конференция □ 

 При изнасянето на доклада ще използвам: 

мултимедия □  шрайбпроектор □ 

 Ще участвам в задочната форма на конференцията    □ 
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НЕДВИЖИМАТА 

СОБСТВЕНОСТ” 

 

 

17 октомври 2014 г. 
гр. София 

 



 

ОРГАНИЗИРАНЕ 

Уважаеми kолеги, 

В Университета за национално и световно 

стопанство – София, ще се проведе 

международна конференция на тема  

„Управление на недвижимата собственост”. 

Конференцията се организира от катедра 

„Недвижимата собственост”. 
 

ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ 
1. Риалторска дейност. 

2. Пропърти/фасилити мениджмънт. 

3. Урбанистика и градска среда. 

4. Икономика на градовете. 

5. Жилищна политика. 

6. Актуални практически проблеми. 

7. Инвестиции. 

 

РАБОТНИ ЕЗИЦИ 
1. Български 

2. Английски 

3. Руски 

 

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ 

За да участвате в конференцията, трябва да 

изпратите по имейл или по пощата до 

30.09.2014г. заявката за участие, която е част 

от тази покана. 

Обемът на докладите е до 10 страници. 

Докладите трябва да са във формат: One 

column format, justified, шрифт Times New 

Roman 12 pt, страница  A4 (210mm x 297mm),  

без номерация на страниците. Margins: top – 

30mm; bottom, left and right – 20mm. 

 

 

 

 

Оформление на доклада: 

 Заглавие с главни букви - 14 pt (bold, 

centered); 

 Име(на) на автора (авторите) -  14 pt (bold, 

centered), адрес(и) и държава - 14 pt, italic; 

 Резюме (4-6 реда, 12 pt) и ключови думи; 

 Основен текст. 

 Забележка: Всички елементи на доклада 

без основния текст се представят и на 

английски език. 

 

КРАЙНИ СРОКОВЕ 

1. Получаване на заявките за участие: до 

30.09.2014.  

2. Заплащане на таксата за участие (по 

банков път): до 3.10.2014. 

3. Получаване на програма за присъствената 

сесия на конференцията: 10.10.2014. 

4. Получаване на окончателните доклади за 

публикуване (по имейл): до 28.11.2014. 

 

ТАКСИ ЗА УЧАСТИЕ 

Таксата за участие е 120 лв. В нея са включени 

работни материали – програма и сборник с 

доклади (два броя), участие във всички сесии, 

кафе паузи и коктейл.  

 

АДРЕСИ 
Всички материали трябва да се изпратят на 

адрес: 

 E-mail: 

real_estate.dep@unwe.bg 

 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ  
Председател: 

Доц. д-р Георги Забунов 

 

Членове: 

1. Доц. д-р Марин Гълъбов 

2. Доц. д-р Василка Стаменова 

3. Д-р Шъ Иджъ (Китай) 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

Таксите трябва да се преведат не по-

късно от 3 октомври 2014 г. по сметка: 
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!) 

 

При необходимост от допълнителна 

информация, моля, не се колебайте да 

се свържете с нас: 

Доц. д-р Георги Забунов 

Tel.: +359 889 988 803 

E-mail: real_estate.dep@unwe.bg 


