
00Nnnnnnnnn 
  

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ 

 
НПС "Минно дело, геология и екология" 

 

 

ПОКАНА 
  

 Уважаеми колеги, 

 Имаме удоволствието да ви поканим да вземете участие в Национална научно-

приложна конференция, организирана от НПС МДГЕ на КИИП  

Тема: „АКТИВНОСТ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА РИСКОВИ СВЛАЧИЩА“ 

Място:  гр. Варна  

Време:  14 – 16. 10. 2022 г.  

 

Организационен комитет от НПС МДГЕ 

 

Председател:  инж. Антонио Лаков  – РК София град  

Членове:   инж. Николай Жечев - РК София област  

   инж. Благой Поповски - РК Варна  

 

Съорганизатори:   инж. Снежана Милева  – Председател на РК на КИИП Варна 

   инж. Чавдар Колев  - Председател на БДЗМГИ 

 
 

 Условия за участие: 

1. В Националната научно-приложна конференция могат да участват членове на НПС 

МДГЕ – КИИП. Допуска се, и се възприема  положително, участието на колеги и 

от други професионални секции, които имат отношение към свлачищата и 

тяхното изследване и укрепяване. 

2. Участниците в Националната научно-приложна конференция МДГЕ’2022 трябва 

да изпратят попълнена регистрационна форма (по образец).  

3. Желаещите да изнесат доклади по обявената тематика, да представят собствени 

проекти или да направят съобщения на конференцията трябва да го заявят в 

регистрационната форма. 



НПС „Минно дело, геология и екология“ – КИИП 

Национална научно-приложна конференция МДГЕ’2022, гр. Варна, 10.2022 г. 

 

4. Разходите за провеждане на Националната научно-приложна конференция 

МДГЕ’2022 в съответствие с предварителната сметка се разпределят както 

следва: 

- Командировъчни разходи – РК на КИИП; 

- Наем зала, кафе-пауза, автобус за техническа екскурзия, вечеря – НПС-МДГЕ; 

- Други разходи – за сметка на участниците, спонсорите и съорганизаторите. 

5. Заявката за участие се потвърждава с внесена такса-правоучастие в размер на: 

  30 лв. на човек с включен ДДС. 

Плащането се извършва само по банков път на сметката на КИИП - ЦУ: 

Банкова сметка КИИП - Централно управление: 

IBAN: BG52UNCR75271000059510 

BIC: UNCR BGSF 

УНИКРЕДИТ БУЛБАНК, филиал Лозенец 

Заплащане в брой не може да се извършва. 

6. Моля, вписвайте имената на участниците в преводните бележки. Копия от тях, 

заедно със заявките (по приложения образец) да се изпращат на инж. Благой 

Поповски, член на организационния комитет, и на инж. Маринела Цветкова - 

централен офис на следните адреси: 

 - blagoipopovski@abv.bg  - инж. Благой Поповски 

 - m_tsvetkova@kiip.bg - инж. М. Цветкова 

7. В заявките отразете и начина за настаняване – в единична или двойна стая. 

Доплащането за настаняване в единична стая е за сметка на участниците. 

8. В заявките запишете данните за фирма за издаване на фактура. За тези, които не 

желаят фактура на фирма, да напишат ЕГН и трите имена или да се обадят по 

телефона на инж. Благой Поповски (0882743473). 

9. Краен срок за потвърждаване на заявките за участие – 20.09.2022 г. 

 

София, 29.07.2022 г.     инж. Георги Франгов 

       Председател на НПС МДГЕ 

 


