ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ
ФАКУЛТЕТ „СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ”

ХIХ‐та
МЕЖДУНАРОДНА
НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ

24‐26 март 2017

ОРГАНИЗАЦИОННИЯТ КОМИТЕТ
Почетен председател:
Иван Илиев, проф. д‐р (България)
Председател:
Иван Палигоров, проф. д‐р (България)
Зам. председател:
Станислава Ковачева, доц. д‐р (България)
Членове:
Владислав Тодоров, доц. д‐р (България)
Диана Иванова, проф. д.ик.н. (България)
Катинка Михова, доц. д‐р (България)
Красимира Станева, доц. д‐р (България)
Никола Стоянов, проф. д‐р (България)
Николай Стоенчев, проф. д‐р (България)
Радослав Милчев, доц. д‐р (България)
Таня Панчева, доц. д‐р (България)
Секретар:
Ивайло Иванов, ас. (България)

най‐учтиво Ви кани да вземете
участие в
ХIХ‐та МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА
КОНФЕРЕНЦИЯ

„УПРАВЛЕНИЕ И УСТОЙЧИВО
РАЗВИТИЕ”
24‐26 март 2017 г., Юндола

НАУЧЕН КОМИТЕТ
Председател:
Иван Палигоров, проф. д‐р (България)
Членове:
Боянка Желязова, доц. д‐р (България)
Валентин Шалаев, проф. д.т.н. (Русия)
Викторс Нешпорс, проф. д.ик.н. (Латвия)
Виталий Юренокс, проф. д.ик.н. (Латвия)
Владислав Тодоров, доц. д‐р (България)
Давид Петенела, проф. д‐р (Италия)
Диана Иванова, проф. д.ик.н. (България)
Дора Маринова, проф. д‐р (Австралия)
Евгений Сафонов, проф. д.ик.н. (Русия)
Елизабета Вачкова, проф. д.ик.н. (България)
Иван Йовков, проф. д.ик.н. (България)
Илзе Юдрупа, доц. д‐р (Латвия)
Константинс Диденко, чл. кор. проф. д.ик.н. (Латвия)
Мая Шенфелде, проф. д.ик.н (Латвия)
Младен Велев, проф. д.ик.н. (България)
Наталия Лаце, проф. д.ик.н. (Латвия)
Николай Стоенчев, проф. д‐р (България)
Норберт Вебер, проф. д‐р (Германия)
Ола Ериксон, проф. д‐р (Швеция)
Ола Салнас, проф. д‐р (Швеция)
Сергей Войтко, доц. д‐р (Украйна)
Сергей Кирсанов, проф. д.ик.н. (Русия)
Станислава Ковачева, доц. д‐р (България)
Татяна Сурвило, проф. д.ик.н. (Латвия)
Татяна Тамбовцева, проф. д.ик.н. (Латвия)
Ян Холешу, проф. д‐р (Словакия)

ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ
1. Развитие на концепцията за устойчиво развитие
2. Управление на устойчивото развитие – критерии,
показатели и политики
3. Основни области за реализиране принципите на
устойчивото развитие
4. Съвременни информационни технологии в управление на
устойчивото развитие
5. Обучение и учебни програми
6. Устойчиво развитие на алтернативния туризъм

МЯСТО ЗА ПРОВЕЖДАНЕ
Учебно‐опитно горско стопанство „Г. Аврамов”, Юндола.

РАБОТНИ ЕЗИЦИ
Работните езици на конференцията са български, английски и
руски.

ПО‐ВАЖНИ СРОКОВЕ
 31 януари 2017 г. – изпращане на заявка за участие (on‐
line или на е‐mail) и резюме на доклада в обем между 1500
–1800 символа (на е‐mail).
 5 февруари 2017 г. – потвърждение за приемане на
доклада.
 28 февруари 2017 г. – изпращане на пълния текст на
доклада (до 18000 символа) на електронен носител (на e‐
mail).
 10 март 2017 г. – плащане на таксите (в брой или чрез
банков превод).

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ
Заявката за участие се изпраща на е‐mail на конференцията
( m_conference@abv.bg) в срок до 31 януари 2017 г.
Заявката за участие е придружена с резюме на доклада на
български и английски език, оформени съгласно
техническите изисквания и публикувани на интернет
страницата
на
конференцията
(h p://oldweb.ltu.bg/
conferences/uur/2017/index.html).
В срок до 5 февруари 2017 г. участниците ще получат
потвърждение от Организационния комитет за приемането
или не на техния доклад.
Максималният брой доклади за един участник е два,
включително и тези в съавторство.

РЕГИСТРАЦИЯ
Регистрацията на участниците ще се извърши на 24 март 2017
г. от 13:30 ч. в Учебно‐опитно горско стопанство „Георги
Аврамов”, Юндола

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ
Резюметата на докладите и самите доклади трябва да бъдат
оформени
съгласно
техническите
изисквания
за
публикуване в сп. „Управление и устойчиво развитие”.
Техническите изисквания може да намерите на интернет
страницата
на
конференцията
(h p://oldweb.ltu.bg/
conferences/uur/2017/index.html).

ТАКСИ
1. Правоучастие
Таксата правоучастие е 100 (сто) лв. и включва: материали на
конференцията, публикуване на един доклад в сп.
„Управление и устойчиво развитие“ и кафе‐паузи.
2. Публикуване на втори доклад
Таксата за публикуване на втори доклад е размер на 40
(четиридесет) лева.
Таксата правоучастие не включва разходите за пътуване,
настаняване и престой на участниците в конференцията.

НАЧИНИ ЗА ПЛАЩАНЕ НА ТАКСАТА ПРАВОУЧАСТИЕ
Таксата за правоучастие може да бъде платена:
 в брой в касата на Научноизследователския сектор при
Лесотехническия университет (София, бул. „Свети
Климент Охридски” № 10, Лесотехнически университет,
етаж 2, стая 224) или
 по банков път.

СМЕТКА ЗА ПРЕВЕЖДАНЕ НА ТАКСИТЕ
Номер на сметката/
IBAN

BG39 BNBG 9661 3100 1045 01

Код на банката

BNBGBGSD

Банка

БНБ, Централно управление, София

Получател

НИС при Лесотехнически университет

ЕИК (Булстат)

000 670 634

ЕИК по ДДС

BG 000 670 634

Основание за внасяне

Юндола 2017

Допълнителна
информация

трите имена, организация, БУЛСТАТ

НАСТАНЯВАНЕ
Организационният комитет осигурява резервация в базата на
Лесотехническия
университет
за
участниците
с
потвърждение за приет доклад и при платена такса за
правоучастие в срок до 10 март 2017 г. по банков път или в
касата
на
Научноизследователския
сектор
при
Лесотехническия университет.
Останалите участници ще бъдат настанени при възможност в
базата на Лесотехническия университет или ще им бъдат
резервирани места в съседни хотели.
Разходите за нощувки са за сметка на участниците и не са
включени в таксата правоучастие.
Цената за нощувките ще бъде посочена след 31 януари 2017 г.
Нощувките се заплащат на място при настаняване на
участниците.

ПЪТУВАНЕ
Организационният комитет предлага пътуване с автобус на
университета по маршрут София – Юндола и обратно.
Разходите за пътуване са за сметка на участниците и не са
включени в таксата правоучастие.
Цената на пътуването ще бъде посочена след 31 януари 2017 г.
и трябва да бъде заплатена до 10 март 2017 г. (в брой или
по банков път).
Автобусът на Лесотехническия университет ще отпътува за
Юндола на 24 март 2017 г. в 11:30 ч. от паркинга пред
Централната сградата на Лесотехническия университет.

ХРАНА
Разходите за храната са за сметка на участниците и не са
включени в таксата правоучастие. Стойността на храната
за целия престой ще бъде посочена след 31 януари 2017 г.
и ще се заплаща на място при регистрацията на
участниците.

ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ И ИНФОРМАЦИЯ
Факултет „Стопанско управление”
Лесотехнически университет
бул. „Свети Климент Охридски” № 10
София 1797
е‐mail: m_conference@abv.bg
тел. (02) 91907*484
тел./факс (02) 868 08 04
h p://oldweb.ltu.bg/conferences/uur/2017/index.html

