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КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ 

 

Национална професионална секция 
"Минно дело, геология и екология" 

 

 

 

ПОКАНА 

 
за участие в Национална среща-дискусия МДГЕ’2018 

 

Място:  гр. Априлци 

Дата:  05-06.10.2018 г. 

 

  Уважаеми колеги, 

  Имаме удоволствието да ви поканим на Национална среща-дискусия 

на НПС "МДГЕ" с тема: 

 
МИНИМАЛЕН ОБЕМ ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОЖКИ ПРОУЧВАНИЯ В 

ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ 
 

Условия за участие: 

1. В Националната среща-дискусия могат да участват членове на НПС МДГЕ – 

КИИП. Допуска се, и се възприема  положително, участието на колеги и от други 

професионални секции като КСС, ТСТС, ВС, които имат отношение към резулта-

тите от инженерногеоложките и хидрогеоложките проучвания. 

 

2. Разходите за провеждане на Националната среща-дискусия МДГЕ’2018 в съот-

ветствие с предварителната сметка се разпределят както следва: 

- Транспортни разходи – РК на КИИП; 

- Нощувки, кафе-пауза и вечеря – ЦО на КИИП; 

- Други разходи – за сметка на участниците. 

 

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

15 лв. на човек. 

Плащането се извършва само по банков път на сметката на КИИП - Централно 

управление: 

Банкова сметка КИИП - Централно управление: 

IBAN: BG52 UNCR 7527 1000 0595 10 

BIC: UNCR BGSF 

УНИКРЕДИТ БУЛБАНК, филиал Лозенец 

Заплащане в брой не може да се извършва. 



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

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

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

централен офис на следните адреси: 

 -  bgc@gbg.bg  - инж.П.Пейчев 

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

 

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

Доплащането за настаняване в единична стая е 14.40 лв. 

 

6. 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.П.Пейчев (0887718701). 
 

7. Краен срок за потвърждаване на заявките за участие – 20.09.2018 г. 

 

 

 

 

 

 

София, 22.07.2018 г.     проф. д-р инж. Георги Франгов 

       Председател на НПС МДГЕ 

 

 

 


