
 

 

 

 

 

 
 

УНИВЕРСИТЕТ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ“ – БУРГАС 

 

 

ОБЩИНА БУРГАС 

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА 

РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО – БУРГАС 

 

 

В И   К А Н Я Т   

да участвате в 

V-та НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ 

за ученици и студенти 

„ДА МИСЛИМ ЕКОЛОГИЧНО ЗА БЪДЕЩЕТО“ 
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www.еоос.бг  
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Мястото на провеждане на Конференцията ще бъде обявено допълнително! 

 

В срок до 1 Април 2021 г., всички желаещи да участват в конференцията, 

следва да попълнят и изпратят приложения формуляр за участие в: 

  

 

http://www.еоос.бг/conf21.html  

 

 

 
Презентация/постер/доклад трябва да бъде в  

ОСНОВНОТО ТЕМАТИЧНО НАПРАВЛЕНИЕ 

 

ЧЕРНО МОРЕ  
ЗАМЪРСЯВАНЕ, ОПАЗВАНЕ, БЪДЕЩЕ 

 

 Синя икономика;  

 Устойчиви и екологично чисти технологии; 
 Екотуризъм и екологичното въздействие на туризма; 

 Управление на отпадъците; 
 Защита на екосистемите; 

 Алтернативните енергийни източници; 

 Метеорология и хидрология; 
 Мониторинг; 

 Защитени територии; 
 Биологично разнообразие; 

 Храни; 
 Пречистване на води; 

 Замърсяване на почви; 
 Управление на екологичните проекти; 

 Ролята на сътрудничеството в опазването на Черно море; 
 

 

УЧАСТИЕТО  В  КОНФЕРЕНЦИЯТА  Е  

БЕЗ  ТАКСА  ЗА  ПРАВОУЧАСТИЕ !!! 

http://www.еоос.бг/conf21.html


 

 

Презентация/постер/доклад трябва да бъдат предадени до 18 Април 2021 на 

имейл: ecoconference@btu.bg. Те ще бъдат събрани в електронен сборник, който ще 

се предоставя на желаещите. 

 
Презентациите  трябва  да  бъдат  не  по-дълги  от  10 /десет/ минути. 

 

Най-добрите работи ще бъдат отличени. На учениците и студентите, които са ги 

подготвили и представили ще бъдат връчени грамоти и награди.  

 

За завършващите средно образование ученици, грамотата е равностойна на 

отлично представяне (оценка: Отличен 6) на предварителен кандидат-студентски 

изпит по общообразователен предмет. С посочената оценка учениците, подготвили 

отличените работи могат да участват в класирането за специалностите „Екология и 

опазване на околната среда“ (редовно или задочно обучение) или „Екология и 

екологичен мениджмънт“ (редовно обучение).  

  

На основание на чл. 49, ал. 3, т. 2 и т. 3 от Наредба 15/22.07.2019 г., учителите, 

директорите и другите педагогически специалисти, подпомогнали учениците при 

подготовката на докладите им, получават удостоверение за придобит 1 /един/ 

квалификационен кредит срещу такса от 20 лева.  

 

 

 

Председател на 
Организационния комитет 

Организационен секретар 

 

доц. д-р Александър Димитров доц. д-р Никола Тодоров 

тел. 0888 886 448 тел. 0886 05 45 23 

 
 

http://еоос.бг              
ecoconference@btu.bg 

 

 

 

http://еоос.бг/


 

 

 
УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ, СТУДЕНТИ, ПРЕПОДАВАТЕЛИ И КОЛЕГИ, 

 
 

Ако извънредното епидемично положение (COVID-19), не позволява 

присъственото провеждане на събитието, Организационният комитет ще проведе 

конференцията отново ON-LINE  в посочения период (26÷29 Април 2021 г.) 

 
1. Конференцията ще протече в ON-LINE среда (допълнително ще се обяви). 

2. Членове на Организационния комитет ще се свържат по телефон с учениците, 

студентите или ръководители им, за потвърждение на участието им.  

3. Всеки от потвърдилите, ще получи инструкции за ползване на платформата, линк 

за срещата, ID номер и парола. 

4. Участниците трябва да изпратят своите презентации предварително, с цел 

избягване на технически затруднения, свързани с on-line средата, на посочения по-

долу имейл. 

5. Всеки участник ще има 10 мин. за представяне на презентацията си и 5 мин. за 

въпроси от комисията. Моля, съобразете се с това!!! 

6. Участниците, които нямат възможност за on-line връзка по време на 

конференцията, могат да участват с off-line презентация (запис в домашни 

условия) или постер, които също трябва да бъдат изпратени предварително на 

комисията, на посочения по-горе имейл. 

7. Продължават да важат всички условия за прием в Университета и получаване на 

Кредит! 

 

За актуални новини, следете сайта:   http://еоос.бг 
 
 
 

При въпроси можете да се обръщате към посочените по-горе 

телефони и имейл!!! 

http://еоос.бг/

