ПОКАНА
XVII-та Международна лятна конференция по теория на
вероятностите и математическа статистика,
Семинар по статистически анализ на данни,
Семинар по разклоняващи се процеси,
Поморие, 25. 06. 2016 – 01. 07. 2016
Уважаеми колега,
Организационният комитет на съвместното мероприятие найучтиво Ви кани да се включите в това научно събитие.
Конференцията и семинарите са организирани от:
 Българско статистическо дружество
 Институт по математика и информатика, БАН,
 Факултет по математика и информатика, СУ “Св. Кл.
Охридски”
Планира се организирането на няколко научни секции в
областта на
-

Стохастични процеси.
Гранични теореми.
Теоретична и приложна статистика.
Финансова математика.
Стохастично моделиране и приложения.

Участниците ще бъдат настанени в хотел SOPHARMA,
Поморие, ул „Крайбрежна” 51. Цените са както следва:
Единична стая – 30 лв., двойна стая – 20 лв на човек. Закуска,
обяд и вечеря – 30 лв. Таксата за правоучастие е 180 лв., а за
придружаващи лица – 90 лв. За членове на Българското
Статистическо Дружество таксата за правоучастие е 140 лв., а
за придружаващо ги лице – 70 лв. За студенти и редовни
аспиранти таксата е 70 лв.

Всички тези разходи влизат в рамките на командировъчните,
за което ще се издават и съответни документи за отчетност,
съгласно Наредба за командировки при конференции с
международно участие.
Ако имате желание за участие, моля направете вашата
регистрация
в
нашия
web
site
http://www.math.bas.bg/~statlab/ISCP2016
като попълните
Вашия пълен адрес и следвате инструкциите за заглавие и
резюме на Вашата доклад.
Предварителна програма:
-

Ден на пристигане: 25 юни 2016 (събота)
Научни сесии: 26 юни – 1 юли (неделя-петък)
Екскурзия: 29 юни (сряда)
Коктейл (откриване): 26 юни (неделя)
Банкет (закриване): 30 юни (четвъртък)
Дни за отпътуване: 2 юли (събота) и 3 юли (неделя)

Научната програма ще се появи на нашия web site
http://www.math.bas.bg/~statlab/ISCP2016 след 1 юни 2016.
За
кореспонденция
или
допълнителна
информация
използувайте e-mail statlab@math.bas.bg на секретаря на ОК
Росен Крачунов.
Крайният срок за резюме е 1 май 2016.
От името на Организационния комитет,
Проф. Евгения Стоименова,
Проф. Марусия Божкова.

