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КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ 
 

Национална професионална секция 

"Минно дело, геология и екология" 
 

 
ПОКАНА 

  
 Уважаеми колеги, 

 Имаме удоволствието да ви поканим да вземете участие в Национална научно-

приложна конференция МДГЕ’2019 
 

Тема:   Актуални проблеми на хидрогеологията в България  

Място:  гр. Трявна, хотел "Сезони" 

 Време:  04 – 05.10.2019 г.  
 

Организационен комитет от НПС МДГЕ 
 Председател: инж. Нейко Нейков - РК Пловдив, 

 Членове:  инж. Емилия Арнаудова  - РК Пловдив,  

    инж. Пейчо Пейчев  - РК Ямбол 

  Съорганизатори  
инж. Богомил Белчев  – Председател на РК на КИИП Габрово 

инж. Величко Величков  - Изпълнителен директор на БАПВ 
 

 

 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, които имат отношение към хидрогеоложките проучвания, 
използването и опазването на подземните води. 

2. Участниците в Националната научно-приложна конференция МДГЕ’2019 трябва 
да изпратят попълнена регистрационна форма (по образец).  

3. Желаещите да изнесат доклади по обявената тематика, да представят собствени 
проекти или да направят съобщения на конференцията трябва да го заявят в 
регистрационната форма. 

4. Разходите за провеждане на Националната научно-приложна конференция 
МДГЕ’2019 в съответствие с предварителната сметка се разпределят както 
следва: 
- Транспортни разходи – РК на КИИП; 
- Нощувки, кафе-пауза и вечеря – ЦУ на КИИП; 
- Други разходи – за сметка на участниците, спонсорите и съорганизаторите. 



НПС „Минно дело, геология и екология“ – КИИП 
Национална научно-приложна конференция МДГЕ’2019, гр. Трявна, 04-05.10.2019 г. 

 
5. Заявката за участие се потвърждава с внесена такса-правоучастие в размер на: 
  20 лв. на човек. 
Плащането се извършва само по банков път на сметката на КИИП - ЦУ: 

Банкова сметка КИИП - Централно управление: 
IBAN: BG52UNCR75271000059510 
BIC: UNCR BGSF 
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК, филиал Лозенец 
Заплащане в брой не може да се извършва. 

6. 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 

7. В заявките отразете и начина за настаняване – в единична или двойна стая. 
Доплащането за настаняване в единична стая – 18.75 с ДДС, е за сметка на 
участниците. 

8. 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). 

9. Краен срок за потвърждаване на заявките за участие – 30.09.2019 г. 
10.  В долната таблица са посочени всички цени, включително и за участници, които 
не са членове на КИИП: 

 

Участници Настаняване в 
двойна стая 

Настаняване в 
единична стая 

Членове на КИИП (включва участие в 
лекциите, вечеря, нощувка и закуска) 20 лв. 38.75 лв. 

Участници, които не са членове на КИИП 
(включва участие в лекциите, вечеря, 
нощувка и закуска) 

80 лв. 98.75 лв. 

Придружаващи лица, които не посещават 
лекциите (включва вечеря, нощувка и 
закуска) 

60 лв. 78.75 лв. 

 
Моля всички участници, които желаят да останат в хотела и през следваща-
та нощ – 05.10.2019 г., да запишат това изрично в изпратените заявки, за да 
им бъдат запазени места. Допълнителната нощувка не се поема от КИИП. 
 

           проф. д-р инж. Георги Франгов 

       Председател на НПС МДГЕ 
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НПС „Минно дело, геология и екология“ – КИИП 

Национална научно-приложна конференция МДГЕ’2019 

      Проект 
 

ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОГРАМА 
 

Тема:   Актуални проблеми на хидрогеологията в България  

Място:  гр. Трявна, хотел Сезони 

 Време:  04 – 05. 10. 2019 г.  
  

 Основни цели: - да се формулират основните проблеми на хидрогеоложките    

    изследвания;  

    - да се оцени актуалното състояние на подземните  води; 

    - да се представят възможностите за прилагане на  матема- 

    тическите модели в хидрогеоложката практика; 

    - да се сподели опит и се представят резултати от хидро-  

    геоложки проучвания и проекти за водовземане; 

    - да се представят нови технологии за проучване и приложения 

    на подземните води  

 Гости:   -    Председател на УС на КИИП 

- Представител на МОСВ 

- Представители на регионални Басейнови дирекции  

    Организационен комитет от НПС МДГЕ 

 Председател: инж. Нейко Нейков - РК Пловдив, 

 Членове:  инж. Емилия Арнаудова  - РК Пловдив,  

    инж. Пейчо Пейчев  - РК Ямбол 

    Съорганизатори  

 инж. Богомил Белчев  – Председател на РК на КИИП Габрово 

 инж. Величко Величков  - Изпълнителен директор на БАПВ 

   Спонсори 

 Нашите спонсори на конференцията - юридическси и физически лица ще имат 

привилегията да са сред онези допринесли за опазването на подземните води.    

 Изнесените доклади и съобщения на научно-приложната конференция ще бъдат 

издадени в електронен сборник достъпен за всички интересуващи се колеги от КИИП. 



НПС „Минно дело, геология и екология“ – КИИП 

Национална научно-приложна конференция МДГЕ’2019 

ПРОГРАМА  

  Първи ден, 04.10.2019 г.: 

12.00-13.30  - Пристигане на участниците, обяд (за собствена сметка) 

12.30-13.45  - Настаняване 

13.45-14.00  - Регистрация на участниците  

14.00   - Откриване на националната конференция  

14.00-16.00  - Секция: „Състояние на подземните води“  

  1. Доклад на тема: „Геоложка среда, качества на подземните води  

  и нормативна уредба“   - проф. д-р инж. Алексей Бендерев 

  2. Споделяне на проектантски опит и представяне на проекти 

16.00-16.30  - Почивка, кафе 

16.30-18.30  - Секция: „Хидрогеоложко моделиране“ 

  1. Доклад на тема: „Прилагане на математическите модели в   

  хидрогеоложката практика“  - проф. д-р инж. Николай Стоянов 

  2. Доклад на тема: „Подземни водни тела и хидрогеология“  

       - проф. д-р инж. Алексей Бендерев  

  3. Обща дискусия 

19.30   - Официална вечеря 

 Втори ден, 05.10.2019 г.: 

08.00-9.00  - Закуска 

9.00-11.30  - Секция: „Нови технологии и приложения на подземните води“ 

  1. Доклад на тема: „Особености на хидрогеоложкото проучване с  

  дълбоки сондажи в твърди скали“ - проф. д-р инж. Павел Пенчев 

  2. Доклад на тема: „Използване на геотермална енергия и минерални  

  води“     - проф. д-р инж. Владимир Христов 

  3. Приемане на решения 

11.30-12.00  - Закриване на конференцията и освобождаване на хотела 

 

София, 23.09.2019 г.     проф. д-р инж. Георги Франгов 

       Председател на НПС МДГЕ 


