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Моля изпратете този формуляр на адрес: 

Катедра “Организация и икономика на 
строителството” (за Научно-приложната 
Конференция UACG/PMC2014) 
 
УАСГ, бул. “Христо Смирненски” 1, корпус Б, етаж 
10, каб. 1038, София 1046 
 
e-mail: saccpm_uacg@abv.bg ,  fantina_frp@abv.bg 
телефон: 02/866 00 23; 0886 88 25 92 
 
 

КОНКУРС ЗА НАЙ-ДОБЪР ДОКЛАД НА 
МЛАД УЧЕН 

 
На конференцията ще се проведе конкурс за най-

добър доклад на млад учен. Право на участие в този 
конкурс имат лица на възраст до 35 г., които: не са 
хабилитирани, са съавтори на доклад и устно 
представят самия доклад (презентация). Жури, 
съставено от членове на Научния комитет ще присъди 
грамоти и парични награди на най-добре 
представилите се млади учени. 

 

ИНСТРУКЦИЯ ЗА АВТОРИТЕ НА ДОКЛАДИ 
 
 

Форматът на докладите съответства на този на Годишника на 
УАСГ. Указанията и шаблоните са налични на интернет-сайта на 
УАСГ: www.uacg.bg, където има отделна страница на 
Конференцията. По-долу са дадени най-важните изисквания. 

Докладът за публикуване в UACEG/PMC2014 трябва да 
съдържа заглавие, имената на авторите и институцията, която 
представляват, списък с ключови думи, кратко резюме в началото 
на основния текст, заключение в края на основния текст и списък 
с цитираната литература, който следва заключението. 

Пълните текстове на ръкописа включително фигурите, 
таблиците и списъка с цитираната литература да не превишава 6 
страници. 

Текстът трябва да бъде поместен в размерите, показани на 
тези страници: Да се използва хартия A4 с номинални размери 
297 mm височина и 210 mm широчина; Една колона 132 mm 
широка и 201 mm висока за всички страници; Горното бяло поле 
е 46 mm, долното бяло поле е 50 mm; Вътрешното и външното 
бели полета са 39 mm. 

Заглавието на доклада трябва да бъде с удебелен шрифт 
(bold), размер на буквите 12 pt, междуредия 24 pt преди и 18 pt 
след реда, с главни букви отгоре на документа, както е показано 
(приложи „Title”-стил). Трябва да бъде следвано от имената на 
авторите в bold, размер на буквите 11 pt, междуредие 18 pt след 
реда (приложи „Name”-стил). Титлите и институцията, която 
представляват трябва да бъдат представени като бележки под 
линия (footnotes). Бележките под линия трябва да бъдат 
номерирани последователно с арабски числа. Индексът на 
бележките под линия е горен и трябва да бъде поставен в горния 
десен ъгъл на думата, която обяснява. Заглавието и имената на 
авторите трябва да бъдат центрирани в документа. 

Надписът на резюмето е центриран, напечатан с главни 
букви в bold, с размер 12 pt, междуредие 12 pt след реда (приложи 
„Abstract”-стил). Текста на резюмето трябва да съдържа кратко 
описание на съдържанието на доклада и трябва да бъде 
форматиран като основния текст (приложи „Normal”-стил). 

Заглавната част и резюмето трябва да бъдат дублирани в 
края на доклада, след списъка с литературата в английски 
вариант и форматирани по гореуказания начин. 

Основният текст на ръкописа трябва да бъде написан с 
шрифт Times New Roman, с размер на буквите 10 pt, с единично 
междуредие (single spacing), с изключение на заглавията на 
частите както е изложено по-долу. За параграфите на текста 
използвайте отстъп за първия ред равен на 10 mm (приложи 
„Normal”-стил). Моля проверете за правописни грешки преди да 
изпратите ръкописа. Ръкописът няма да бъде редактиран и 
авторите са отговорни за грешки и неточности в текста и 
илюстрациите. 

 

УНИВЕРСИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРА, 
СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ 

 

 

 

 

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ 

ПЪРВА НАУЧНО-ПРИЛОЖНА КОНФЕРЕНЦИЯ  
 

„УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ В 
СТРОИТЕЛСТВОТО“ /УПС/ 

4 -5  декември  2014 год. 
УАСГ, София 

 
Организирана от катедра  “Организация и 

икономика на строитеството”, Строителен 
факултет на УАСГ 

 
СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО НА 

 

 PMI Bulgaria Chapter 

CEUS (Center for European University Studies)  
Камара на Строителите в България (КСБ) 
Камара на Инженерите в инвестиционното проектиране 

(КИИП) 
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Катедра “Организация и икономика на 
строителството” Ви  кани да участвате в ПЪРВАТА 
НАУЧНО - ПРИЛОЖНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО 
УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ В 
СТРОИТЕЛСТВОТО   /УПС/, която ще се проведе на 4 
-5  декември  2014 год. в УАСГ. 

 
 
Основни ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ: 
 

1.  Управление на проекти в строителството. 
2. Организация, управление и икономика на 

строителството. 
3. Иновации, материали и технологии в строителството. 
4. Управление на недвижимото културното и 

историческо наследство. 
5. Устойчиво строителство. 
6. Строителство и безопасност. 
7. Управление на риска. 
8. Управление на качеството. 
9. Строително-информационни модели /BIM/ и 

приложението им. 
10. Управление и оценка на недвижимите имоти. 

Фасилити мениджмънт. 
11. Правни аспекти на управлението на проекти в 

строителството. 
12. Геодезически методи за контрол в строителството. 
13. IT и управлението на проекти в строителството. 
14. Образователни аспекти в управлението на проекти в 

строителството. 
15. Европейски структурни фондове и програми  в 

строителството. 
 
Регистрацията за участие може да се направи на 

Интернет-сайта на университета (www.uacg.bg) или чрез 
използване на приложения тук регистрационен формуляр. 

Докладите ще бъдат издадени на компакт-диск, а 
след провеждане на Конференцията – рецензирани и 
отпечатани в специален свитък на Годишника на УАСГ. 

 
ПО-ВАЖНИТЕ ДАТИ: 

 
 представяне на резюметата: до 24.10.2014 г. 
 изпращане на докладите: до 21.11.2014 г. 

 
ПО-ВАЖНИ ИЗИСКВАНИЯ: 

 
Резюметата трябва да бъдат с обем до 15 реда, а 

пълният текст на докладите заедно с фигурите и 
таблиците – до 6 страници, като се спазва приложената 
Инструкция за авторите. 

Официалните езици на конференцията са български, 
английски и немски. 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА 

ПРОФ. Д-Р ИНЖ. КРАСИМИР ПЕТРОВ – РЕКТОР НА 
УАСГ   

 
НАУЧЕН КОМИТЕТ: 

проф. д-р инж. Иван Сакарев  – почитен председател 
доц. д-р инж. Иван Марков – декан СФ - председател 
доц. д-р инж. Георги Линков – зам. председател 
Джими Чар – основател на PMI Bulgaria Chapter 
Кенет Крауфорд – PM САЩ 
акад. д.т.н. Ячко Иванов – председател на НТС по Стр-во 
инж. Стефан Кинарев – председател на УС на КИИП 
проф. д-р инж. Стоян Братоев – Метрополитен ЕАД  
инж. Красимир Савов – Метрополитен ЕАД 
Нина Георгиева – р-л „Управление на проекти” в КСБ 
Светомира Апостолова - Държавен експерт-УЦЖ, ФАОП, МОН 
Нели Чолакова – р-л проект УТТЮЕ II - МФ 
инж. Галя Василева – директор "КПП", МТИТС 
Райна Стамболова – Оракъл Академия България 
арх. Калин Диков – ЕЛИТ СТУДИО 
Валентин Първанов – АБО 
арх. Валери Левиев – КПО 
проф. д-р инж. Николай Калоянов – ТУ София 
проф. д-р инж. Огнян Андреев – ТУ София 
арх. Николай Гълъбов – зам. председател на КАБ 
доц. д-р инж. Лъчезар Хрисчев – ВСУ "Л. Каравелов" 
доц. д-р инж. Анна Хубанова -  директор на КМТМ 
инж. Румен Михайлов - БТПП 
д-р Александър Андреев - НБУ 
доц. д-р инж. Диньо Динев – УАСГ  
доц. д-р инж. Фантина Рангелова – УАСГ 
инж. Дочка Василева – УАСГ 
проф. д.ик.н. инж. Цвети Даковски - УАСГ 
доц. д-р инж. Жулиета Манчева – УАСГ 
доц. д-р инж. Росица Петрова - УАСГ 
проф. д-р инж. Димитър Назърски – УАСГ 
проф. д-р инж. Марина Трайкова - УАСГ 
доц. д-р инж. Петър Христов – УАСГ 
проф. д-р инж. Славейко Господинов - УАСГ 
доц. д-р инж. Румяна Захариева - УАСГ 
проф. д-р инж. Румен Миланов - УАСГ 
проф. д-р инж. Николай Михайлов – УАСГ 
доц. д-р арх. Катя Сентова - УАСГ 
доц. д-р арх. Боян Георгиев - УАСГ 

 
ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ: 

доц. д-р инж. Фантина Рангелова - председател 
доц. д-р инж. Петър Христов - УАСГ 
ас. инж. Красимир Бошнаков – УАСГ 

           гл. ас. инж. Веселина Желязкова – УАСГ 
гл. ас. д-р инж. Нели Банишка - УАСГ 

 
гл. ас. инж. Мариела Милачкова - УАСГ  
ас. инж. Васил Йорданов – УАСГ 
ас. инж. Ангел Геренски - УАСГ 
ас. инж. Албена Апостолова – УАСГ 
инж. Росица Рачева – техн. секретар 
инж. Петя Томова – техн. секретар 

 
УЧАСТИЕ НА ФИРМИ И ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Заинтересованите фирми и организации могат да 

представят своята дейност и постижения чрез доклади-
презентации, изложби и рекламни материали. Условията за 
фирмено участие ще се договарят поотделно. Спонсорите на 
научно-приложната конференция ще получат официален 
договор за дарение, подписан от Ректора на УАСГ. Повече 
информация може да получите на тел. 0886 88 25 92 –
доц.Фантина Рангелова. 

 
МЕДИЕН ПАРТНЬОР 

 
Вестник „СТРОИТЕЛ“ 
 

ТАКСИ ЗА УЧАСТИЕ 
Български автори: 1 доклад – 60 лв. Повече от 1 доклад –

80 лв. Постер – 40 лв. Повече от 1 постер – 50 лв. 
Чуждестранни автори : 1 доклад – 60 Евро. Повече от 1 доклад 
– 80 Евро. Постер – 40 Евро. Повече от 1 постер – 50 Евро. За 
студенти, докторанти и автори на възраст до 35 години -
безплатно. ФИРМИ, ОРГАНИЗАЦИИ И СПОНСОРИ  – по 
договаряне. 

По изключение такси ще се приемат при регистрация само 
в Български лева  

Таксата на участниците включва материалите на 
конференцията, кафе в паузите и коктейл. Таксата трябва да 
се преведе в срок до 03.11.2014 г. по следната сметка:  

Получател: УАСГ Банка: БНБ-ЦУ BIC: BNBGBGSD 
IBAN: BG84BNBG96613100174501  

Основание за превод: Такса конференция
UACEG/PMC2014, Имена на участник (участници). За 
спонсори: Спонсор Конференция UACEG/PMC2014, Име на 
компанията. 

 
ДАННИ ЗА ФАКТУРА (ПРИ ЖЕЛАНИЕ) 

 
Фирма: ...............................................................  
Адрес:............................................................... 
МОЛ:.............................................................................  
Ид. № ДДС: ....................ЕИК:....................................  
 
Всеки регистриран участник ще получи потвърждение на 

електронната си поща след превеждане на таксата. 

 

http://www.uacg.bg

