
УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО 
И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО

29 октомври 2020 година
Голяма конферентна зала, 10.00 часа

УНСС – София

ПОКАНА
Юбилейна научна конференция

по случай 70 години от създаването  
на катедра и специалност 

„Икономика на транспорта“

под патронажа на Ректора на УНСС

Транспортна 
свързаност 2020

УНСС, катедра „Икономика на транспорта и енергетиката“
1700, София, Студентски град
тел. 02 8195 292, 088 867 9657

E-mail: conference_transport@abv.bg

АДРЕС



Уважаеми колеги,

Катедра „Икономика на транспорта и енергетиката“  
на УНСС – София

има удоволствието да Ви покани за участие в 

Юбилейната научна конференция  
по случай 70 години от създаването  

на катедра и специалност „Икономика на транспорта“ 

на тема:

„Транспортна свързаност 2020“

Конференцията ще се проведе в: 
Голяма конферентна зала в УНСС–София 
на 29 октомври 2020 година от 10.00 ч.

Тематични направления:

 » Политики за устойчиво развитие на транспорта;
 » Екологичен транспорт и внедряване на „зелени“ технологии
 » Интелигентни транспортни системи; 
 » Транспортна и енергийна инфраструктура;
 » Инвестиционни проекти;
 » Конкурентоспособност и качество при транспортните превози;
 » Градска мобилност и обществен транспорт;
 » Сигурен и безопасен транспорт;
 » Комуникационни, осигурителни и информационни системи;
 » Електроенергийни системи и съоръжения;
 » Възобновяеми източници на енергия;
 » Технология, организация и управление.

Организационен и програмен комитет:

Председател: 

Проф. д-р Виолета Мутафчиева

Зам. председател: 

доц. д-р Борислав Арнаудов

Членове:

проф. д-р Христина Николова – ръководител катедра
проф. д. ик. н. Христо Първанов 
доц. д-р Светла Цветкова
доц. д-р Ташко Минков
гл. ас. д-р Илия Гътовски
гл. ас. д-р Даниел Йорданов
гл. ас. д-р Георги Димитров
г - жа Величка Спасова

Програма:

9.30 Регистрация

10.00 – 10.30 Откриване на конференцията, приветствия от гостите и пленарно 
заседание

10.30 – 12.00 Пленарно заседание

12.00 – 13.00 Обяд

13.00 – 15.00 Първа сесия

15.00 – 15.15 Кафе пауза

15.15 – 16.45 Втора сесия

16.45 – 17.00 Кафе-пауза

17.00 – 18.30 Трета сесия

19.00 Коктейл

Резюме и заявка за участие в конференцията трябва да бъдат изпратени до 
30.08.2020 г. на e-mail: conference_transport@abv.bg 
Срокът за изпращане на готовите доклади е 10.10.2020 г. 

Такса правоучастие: 
60 лв. – за външни участници, 
30 лв. – за докторанти и студенти от други висши училища

Заявката за участие и информация относно организацията и провеждането на 
конференцията може да бъде намерена на 
сайта на Катедра „Икономика на транспорта и енергетиката“


