
 ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 
 „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ 

 Инвестира във вашето бъдеще! 
 

 

 

Този документ е създаден по проект № BG051PO001-3.1.07 - 0016  

„Актуализиране на учебните програми в съответствие с пазара на труда в Колежа по икономика и администрация“.  

Документът е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007 – 2013, съфинан-

сирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Ко-
леж по икономика и администрация – Пловдив, и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява 

официалното становище на Европейския съюз и на Министерството на образованието и науката.  

КОЛЕЖ ПО ИКОНОМИКА И АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

 

 
 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА – АКАДЕМИЧНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ, 

 

Във връзка с реализиране на Проект: BG051PO001-3.1.07-0016 – „Актуализиране 

на учебните програми в съответствие с изискванията на пазара на труда в Колежа 

по икономика и администрация“ и в съответствие със заложените по проекта дейнос-

ти КИА – Пловдив, организира провеждането на научна конференция на тема: 

„Основни тенденции в развитието на човешките ресурси“ 
 

Дата на провеждане: 29 май 2014 г. 

Начало: 10.30 часа 

Без такса за участие 

Осигурен кетъринг  

          Работен език - български 

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЧАСТНИЦИТЕ: 

Заявките за участие в конференцията и текстът на доклада на български език следва да бъдат 

изпратени най-късно до 22 май 2014 г. на посочения e-mail на КИА – pechat@cea.bg  

Потвърждение за участие ще получите в еднодневен срок от получаване на Вашата заявка на 

посочен от Вас e-mail адрес или телефон. 

Докладите ще бъдат отпечатани в сборник и изпратени на участниците след конференцията. 

 
ПРОГРАМА: 

Регистрация на участниците - от 10.00 до 10.30 ч. в Колежа по икономика и администрация - 

Пловдив, бул. „Кукленско шосе” № 13, на 29.V.2014 г.  

Откриване на конференцията - 29.V.2014 г., от 10.30 ч., в сградата на Колежа. 

Делова работа - 10.30 - 12.00 ч. 

Обедна почивка - 12.00 - 13.00 ч.  

Делова работа - 13.00 - 15.00 ч. 

Кафе пауза – 15.00 – 15.15 ч. 

Делова работа - 15.15 - 16.30 ч. 

Дискусии и предаване на докладите  – 16.30 – 17.00 ч. 

Закриване на конференцията -17.00 ч. 

 

СПЕЦИАЛНО – ЗАДЪЛЖИТЕЛНО УСЛОВИЕ: 

Да бъде записано, че Докладът е изготвен за нуждите на Проект: BG051PO001-3.1.07 – 0016 - 

„Актуализиране на учебните програми в съответствие с изискванията на пазара на труда 

в Колежа по икономика и администрация“ по Оперативна програма „Развитие на човешките 

ресурси“ 2007 – 2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.  

Очакваме заявките Ви! 

 

С уважение, 

 

ПРОФ. Д.П.Н. ГЕОРГИ МАНОЛОВ – ПРЕЗИДЕНТ НА КИА – ПЛОВДИВ 

mailto:pechat@cea.bg

