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Главна цел на конференцията е осигуряване на 
трибуна за представяне, анализ и обмен на научни 
изследвания и информация относно различните 
сектори в транспортната инфраструктура, 
събирайки на едно място изтъкнати специалисти, 
преподаватели, чуждестранни лектори и гости.

Резюмета и доклади:
Резюметата и научните доклади се изпращат
до проф. д-р инж. Петър Стефанов на адрес:
conferencia.roads@gmail.com.

Краен срок за резюмета: 1 септември 2017 г.
Краен срок за доклади: 16 септември 2017 г.

Задължително е изпращането на резюмета в
писмена форма.

Изнасянето на научните доклади под формата
на презентация по време на конференцията не
трябва да превишава 15 минути.

Аудиторията на събитието:
· мениджъри и специалисти на най-големите 

фирми в бранша;
· министри, зам. – министри;
· държавната и общинска администрация;
· чуждестранни гости;
· преподаватели от водещи 

университети и др.

И тази година очакваме над 300 участници да
проявят интерес към конференцията.

Официални езици на конференцията:
Български и английски език

The main objective of this conference is to provide a
platform for information exchange in Science, Technol-
ogy and Innovation, and give opportunities for
professional discussions with renowned experts, 
Bulgarian and international lecturers and guests in the
�eld of transportation infrastructure.

Abstracts and papers:
The summaries and reports should be sent to Prof. 
Dr. Eng. Petar Stefanov at: 
conferencia.roads@gmail.com.

The deadline for summaries is September 1, 2017.
The deadline for reports is September 16, 2017.

The submission of summaries and reports in
writing is obligated.

The presentation of the scienti�c reports at the
conference should not exceed 15 minutes.

The event audience:
· managers and specialists of the largest 

companies in the industry;
· ministers, deputy – ministers;
· state and municipal administration
· foreign guests;
· lecturers from leading universities and etc.

This year we should expect more than 300 people.

O�cial languages of the conference:
Bulgarian and English.



Адрес:
УАСГ, гр. София 1046, бул. „Христо Смирненски“ 1, 

етаж 7, „Б“,e-mail: conferencia.roads@gmail.com,
тел.: +35929635245/565

Катедра „Пътища“

За повече информация на интернет страницата:
www.conferenceroad.bg

Address:
UACEG, 1 Hr. Smirnenski Blvd., 7th �oor, Building B, 

So�a 1046, Bulgaria, 
e-mail: conferencia.roads@gmail.com,

phone: +35929635245/565
Катедра „Пътища“

For more information:
www.conferenceroad.bg
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University of Architecture, 
Civil Engineering and Geodesy – So�a

and
Department of Road Construction

organize

X-th NATIONAL
TRANSPORT INFRASTRUCTURE

CONFERENCE WITH
INTERNATIONAL
PARTICIPATION

October 12th- October 14th, 2017,
Hotel “Sol Nessebar Palace“,

Nessebar, Bulgaria

under the patronage of Ministry of Regional 
Development and Public Works

and
Ministry of Transport, Information Technology

and Communications

Leading Theme:
TRANSPORT INFRASTRUCTURE

MANAGEMENT

Thematic areas:
1. Transport infrastructure management

2. Modern infrastructure standards
3. Economics and construction management

4. Regional and national priorities 
of transport policy

5. Investment in municipal transport infrastructure
6. Sustainable road safety

7. Construction and maintenance of road 
infrastructure

8. Construction and maintenance of rail 
infrastructure

9. Construction and maintenance of underground 
transport infrastructure

10. Construction and maintenance of airports
11. Transport infrastructure facilities 

and geotechnical  engineering

Университет по aрхитектура
строителство и геодезия – гр. София

и
катедра „Пътища“

организират

X-та НАЦИОНАЛНА 
КОНФЕРЕНЦИЯ

ПО ТРАНСПОРТНА 
ИНФРАСТРУКТУРА

С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ

12.10. - 14.10.2017 г.,
хотел „Сол Несебър Палас”,

гр. Несебър, България

под патронажа на Министерство на 
регионалното развитие и благоустройството

и
Министерството на транспорта,

информационните технологии и съобщенията

Водеща тема:
УПРАВЛЕНИЕ НА ТРАНСПОРТНАТА

ИНФРАСТРУКТУРА

Основни направления:
1. Управление на транспортната 

инфраструктура 
2. Съвременни нормативни документи

3. Икономика и управление на строителството
4. Регионални и национални приоритети на 

транспортната инфраструктура
5. Инвестиции на общините 

в транспортна инфраструктура
6. Устойчива пътна безопасност
7. Строителство и поддържане 

на пътна инфраструктура
8. Строителство и поддържане 

на железопътна инфраструктура
9. Строителство и поддържане на метрополитен

10. Строителство и поддържане на летища
11. Транспортни съоръжения и геотехника

Такси за участие:

Промоционална такса
до 18.08.2017 г. – 375 лв. без ДДС.
до 22.09.2017 г. – 425 лв. без ДДС.
Редовна такса
след 23.09.2017 г. – 500 лв. без ДДС.

Заявка за участие се попълва в интернет страни-
цата на конференцията, в раздел РЕГИСТРАЦИЯ: 
www.conferenceroad.bg. След попълване на заяв-
ката за участие се получава генериран отговор 
на посоченият адрес с прикачена проформа фак-
тура, на базата, на която трябва да се извърши 
плащане. Данни за банковата сметка са посочени 
в проформа фактурата.

Изпълнително бюро
на Организационния комитет:
· проф. д-р инж. Иван Трифонов,

почетен председател,
· проф. д-р ик. н. инж. Николай Михайлов,

председател
· проф. д-р инж. Петър Стефанов,

проф. д-р инж. Румен Миланов,
зам.-Председатели

· инж. Грета Георгиева,
организационен секретар
тел: +359888593026

· инж. Марин Дончев,
координатор програма,
тел: +359888644421

· д-р инж. Ванина Попова,
координатор програма,
тел: +359888788270

· д-р инж. Ирена Сулай,
координатор уеб сайт,
тел: +359888476610

· инж. Христо Грозданов,
координатор финансови въпроси и реклама,
тел: +359888919171

· инж. Десислава Паунова,
координатор техническо-обслужване,
тел:+359884225944

Conference registration fees:

Promotional fee
to 13.08.2017 – 375 BGN without VAT.
to 22.09.2017 – 425 BGN without VAT.
Regular fee
after 23.09.2017 – 500 BGN without VAT.

Registration and payment of the fee is by �lling an 
online application form contained in the section 
„Registration“ on www.conferenceroad.bg. After 
completing the registration form, you will 
automatically be issued an invoice, which will be 
sent to your speci�ed email address.

Executive Board 
of Organizing Committee:
· Prof. Dr.-Eng. Ivan Trifonov,

Honorary chairman,
· Prof. Eng. Nikolay Mihaylov D.Sc.(Econ),

Chairman
· Prof. Dr.-Eng. Petar Stefanov,

Prof. Dr.-Eng. Rumen Milanov,
Deputy chairman

· Eng. Greta Georgieva,
Organisational secretary
GSM: +359888593026

· Eng. Marin Donchev,
Coordinator program,
GSM: +359888644421

· Dr.-Eng. Vanina Popova,
Coordinator program,
GSM: +359888788270

· Dr.-Eng. Irena Sulay,
Coordinator web page,
GSM: +359888476610

· Eng. Hristo Grozdanov,
Coordinator of �nancial a�airs and advertising,
GSM: +359888919171

· Eng. Desislava Paunova,
Coordinator of technical-maintenance,
GSM: +359884225944


