ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОГРАМА
15.04.2022 г. (Петък)

Научна конференция на тема:

РОЛЯТА НА ФАМИЛНИЯ БИЗНЕС
ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ

13:30-14:15 – Пленарна сесия

14:30-18:30 – Секционни сесии
18:30-20:00 – Срещи и дискусии на чаша
вино
* Конференцията ще се проведе
присъствено в Аграрен университет
Пловдив, при възможност и неусложнена
епидемиологична обстановка.
Ако ситуацията налага тя да бъде
проведена онлайн, ще бъдете уведомени
предварително!
Организатори: катедра Икономика на Аграрен
университет – Пловдив и Център по
предприемачество на ТУ-София, филиал
Пловдив, с подкрепа на Фондация “Земятаизточник на доходи”.

Такса за участие: 50 лв.

Таксата включва:
• пакет материали за конференцията;
• публикуване на докладите.
Краен срок за плащане на таксата за участие:
15.04.2022 г.
Банкова информация за плащането:
Банка: УниКредит Булбанк
IBAN: BG50 UNCR 7527 3154 6315 00
BIC: UNCRBGSF
Аграрен университет – Пловдив
Вносител: Име и фамилия на участника
Основание за плащането: Такса за участие в
научна конференция

====================================

Катедра „Икономика” при
Аграрен университет – Пловдив
Катедра „Индустриален
мениджмънт“
при ТУ-София,
филиал Пловдив
и
Фондация
„Земята – източник на доходи”

най-учтиво Ви канят да участвате
в петата традиционна научна
конференция на тема:

РОЛЯТА НА ФАМИЛНИЯ
БИЗНЕС ЗА УСТОЙЧИВО
РАЗВИТИЕ
15 април 2022 г.
гр. Пловдив

под патронажа на Ректора
на Аграрен университет – Пловдив
Проф. д-р Христина Янчева
===================================

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА НАСТАНЯВАНЕ

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ

Краен срок за подаване на заявка за доклад:
31 март 2022 г.

Парк-хотел „Пловдив" /парк “Лаута“/

Краен срок за подаване на докладите:
20 май 2022 г. на адрес:

бул. „Санкт Петербург“ №38

Проф. д-р Алекси Алексиев
Проф. д-р Иван Пенов
Доц. д-р Боряна Иванова
Доц. д-р Димо Атанасов
Доц. д-р Минко Георгиев
Доц. д-р Ваня Манолова
Доц. д-р Надежда Благоева
Доц. д-р Ваня Георгиева
Гл. ас. д-р Марияна Шишкова
Гл. ас. д-р Крум Христов
Гл. ас. д-р Димитър Янков
Гл. ас д-р Георги Георгиев
д-р Николай Катранджиев
Доц. д-р Тони Михова
Доц. д-р Владимир Иванов

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОКЛАДИТЕ

rosicab_uzunova@abv.bg
agro@landsourceofincome.org
Докладите за конференцията трябва да
бъдат с обем до 10 страници, вкл.
графики, таблици и списък с цитирана
литература.
Докладите ще бъдат публикувани в
сборник „Научни трудове на Аграрния
университет“, а част от тези на английски
език в списание „Аграрни науки”.
Инструкции за изпращане на докладите:
•

•

•

Собствено и фамилно име на автора
(при повече от един автор, разделени с
долна черта). Пример: Ivan Ivanov_Petar
Petrov.doc.
Организационният комитет си запазва
правото да не публикува разработките,
които не отговарят на посочените
изисквания или на тематичнoто
направление на конференцията.
Авторите поемат пълната отговорност
за коректността на текста.

Пловдив 4000
Телефон за връзка: +35932 / 811 856;
моб.: 0889 990 032 Рецепция
e-mail: reservations@parkhotelplovdiv.com
Хотелски комплекс „Интелкооп“
Пловдив 4000,
ул. „Константин Нунков“ 13А
Телефон за връзка: +359 32 692 847;
моб.: +359878 / 671 185 – Рецепция

С финансовата подкрепа на:
Фондация
„Америка за България”

КОНТАКТИ
Секретариат:
Росица Белухова – Узунова
тел.: 0883326543
e-mail: rosicab_uzunova@abv.bg
Соня Торманова
тел.: 032/629286
моб: 0879268792
e-mail: agro@landsourceofincome.org

