
 

 
Уважаеми дами и господа, 
  

КАМАРА НА НЕЗАВИСИМИТЕ ОЦЕНИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ 

РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ СОФИЯ-ГРАД И СОФИЯ-ОБЛАСТ 

имат удоволствието да Ви поканят да вземете участие в  

 ПЪРВА БАЛКАНСКА КОНФЕРЕНЦИЯ  

НА ТЕМА „ДОБРИТЕ ОЦЕНИТЕЛСКИ ПРАКТИКИ”  

На 19, 20 и 21 юни 2015 год., София, БЪЛГАРИЯ, ХОТЕЛ  „HILTON SOFIA” 

 

УСЛОВИЯ: 
Заявка за участие - до 05.06.2015 г.  
 
Всички участници в конференцията, които ще представят доклади /презентации/, заедно със Заявката 
за участие следва да изпратят темата на доклада и кратко резюме на  английски език – от 100 до 300 
думи, шрифт Times New Roman, 12.  Резюмето трябва да бъде придружено с кратко CV на 
докладчика (докладчиците).  
 
Максимален брой доклади /презентации/ от един автор  – до два, представени на английски език. 
Докладите могат да бъдат представяни и в съавторство. Продължителност на представяне на един 
доклад  –  до 20 минути.  
 
Заявката за участие, резюметата на докладите и докладите/презентациите/ изпращайте на адрес: 
е-mail:  src.ciab@geobiz.net  и  http://balkan-valuation-conference.eu/ 
 

ТАКСИ: 
 

Такса за участие в конференцията: 
 130 (сто и тридесет) лева за членове на КНОБ; 
 230 (двеста и тридесет) лева за други участници. 

 Таксата за участие включва: участие в Конференцията; работни материали и симултанен превод на 
български и английски език;  две кафе паузи;  работен обяд  

Допълнително се заплаща:  
 Такса за участие в welcome party – 19.06.2015 год. – 30 (тридесет) лева;  
 Заключителна празнична вечеря с четиристепенно меню – 50 (петдесет) лева  
 Такса за участие в екскурзия „Забележителностите на гр. София“ с екскурзовод на английски и 

български език– 21.06.2015 год.  –  50 (петдесет) лева; 
               Екскурзията ще се проведе при минимум 10 желаещи след предварителна  
               заявка и при заплащане  таксата за участие в конференцията. 

 Нощувки за 19 и 20 юни 2015 г. в хотел  „HILTON SOFIA”, с цена за нощувка 
 със закуска 70 euro за стая при единично настаняване и 90 euro за стая при  
двойно настаняване.  
Адрес на хотел  „HILTON SOFIA”,:  Бул. „България“ 1, София, България 
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Таксите за:  участие в конференцията, welcome party, заключителна празнична вечеря и, екскурзията се 
превеждат по банков път.  
 
Банкова сметка: 
„ЮРОБАНК  БЪЛГАРИЯ” АД 
IBAN: BG72BPBI79421079501605,    BIС: BPBIBGSF 
КНОБ - РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ СОФИЯ-ГРАД И СОФИЯ-ОБЛАСТ 
ОСНОВАНИЕ ЗА ПЛАЩАНЕ: ТАКСА ПЪРВА БАЛКАНСКА КОНФЕРЕНЦИЯ 2015 г.   
 

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ: 

Welcome party 19.06.2015 г.  -     19.00 –  21.00 ч.  хотел  „Хилтън“ 

Конференция 20.06.2015 г.  -     09 .00 – 17.30 ч. Хотел „Хилтън“, зала „Мусала” 

Заключителна празнична  вечеря 20.06.2015 г.  -     19 .30 – 23.30 ч. Хотел „Хилтън“, ресторант  „Сезони” 

Екскурзия:  

„Забележителностите на гр. София“ 

21.06.2015 г.  -     09.00 – 12.00 ч.   

РАБОТНИ ЕЗИЦИ: 

Работни езици на конференцията са български и английски. 
    

ПО-ВАЖНИ СРОКОВЕ: 
 

1. Заявка за участие и резюме на докладите,  
    (за участниците с доклади) 

                                     
                                           до 05.06.2015 год. 

2. Заявка за участие за участниците без доклади                     до 05.06.2015 год. 

3. Заплащане на такса за участие от всички участници  до 05.06.2015 год. 

4. Изпращане на пълния текст на докладите (презентациите)                                            до 10.06.2015 год. 
  
ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: 
 

България 
София 1000, пл.”Славейков” № 6, ет. 2,  офис 13 
Тел:  ++359  884 747 061,  ++359 0884 440 990 
E-mail: src.ciab@geobiz.net  
Камара на независимите оценители в България – 
Регионална колегия София-град и София-област  
           
Допълнително следете за информация на следните адреси: 
http://balkan-valuation-conference.eu/ и www.ciab-sofia.com  

 

 
С уважение: 
Татяна Илева 
Председател на Съвета 
на РК София-град и София-област към КНОБ 
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