
СЪЮЗ НА ФИЗИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ 

Министерство на образованието и науката 

Институт за изследване на климата,  

атмосферата и водите – БАН 

Фондация „Еврика“ 

Община Варна 

ЦПЛР – НАОП „Николай Коперник“ 

 

50-та ЮБИЛЕЙНА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ 

ПО ВЪПРОСИТЕ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ФИЗИКА 
на тема: 

„КЛИМАТИЧНИТЕ ПРОМЕНИ И ОБРАЗОВАНИЕТО  

ПО ФИЗИКА“ 
2 – 5 юни 2022 г., град Варна 

 

Под патронажа на министъра на образованието и науката  

акад. Николай Денков 
 

ВТОРО СЪОБЩЕНИЕ 

 

НАЦИОНАЛЕН ОРГАНИЗАЦИОНЕН 

КОМИТЕТ: 

 

Председател: 

Чл.-кор. Екатерина Бъчварова – ИИКАВ, 

БАН 

Зам.-председатели: 

проф. д.н. Ана Георгиева – ИИКАВ, БАН 

проф. д.н. Евгения Вълчева – Физ. фак., СУ 

доц. д-р Мая Гайдарова – Физ. фак., СУ 

Секретар: 

Милка Джиджова – СФБ 
 

Членове:  

проф. д.н. Иван Лалов – СФБ 

доц. д-р Нели Димитрова – ДИУУ, СУ 

доц. д-р Радост Василева – ЮЗУ 

доц. д-р Мария Коларова – НИМХ  

доц. д-р Елисавета Пенева – Физ. фак., СУ  

проф. д-р Пламен Савов –МГУ 

проф. д-р Желязка Райкова – ПУ 

д-р Ева Божурова – ЦПЛР – НАОП 

„Николай Коперник“ – Варна 

д-р Лилия Атанасова – МУ, София 

Пенка Лазарова – СФБ 

Свежина Димитрова – ЦПЛР – НАОП 

„Николай Коперник“ – Варна 

Силвия Стойчева, Весислава Панджерова, 

Искра Йошовска – МОН 
 

 

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ – Варна 

Почетен председател: Иван Портних – кмет на гр. Варна 

Председател:                Свежина Димитрова 

Членове:                        Антоанета Хинева, Нели Касабова, Янка Банева, Ивелина Енчева 



Медийни партньори: списание „Светът на физиката“, Национално издателство 

, ,  
 

Адрес на Организационния комитет: 

СЪЮЗ НА ФИЗИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ 

ЗА 50-ата КОНФЕРЕНЦИЯ ПО 

ВЪПРОСИТЕ НА  

ОБУЧЕНИЕТО ПО ФИЗИКА 

1164 СОФИЯ,   ПК 6   

тел. 02/86 27 660; 02/81 61 684 

Е-mail: physconfedu@phys.uni-sofia.bg 

upb@phys.uni-sofia.bg  (за въпроси) 

http://www.phys.uni-sofia.bg/upb 

 

 

Регистрация на участниците в конференцията:  

Четвъртък 2 юни 2022 г. от 13 ч. в Община Варна, пред зала „Пленарна“  

Петък 5 юни 2021 г. – от 8 ч. в ЦПЛР – НАОП „Николай Коперник“,  Варна, 

Приморски парк №4 

 

 

Настаняване на участниците: 
 

Хотел Условия за настаняване Цена Контакти 

Хотел „Черно море“ 
reservations@chernomorebg.

com; chernomorebg.com 

бул. „Сливница“ 33 

Двойна или тройна стая 

 

Eдинична стая 

50,00 лв. на 

човек/вечер 

80,00 лв. на 

човек/ вечер 

Tel: +359 52 61 24 33; 

Mob: +359 887 433 004 

Central (24 hours):  

+359 52 612 235 до 238 

Хотел „Еника“ 

ул. „Стефан Караджа“ 26 

(срещу казиното на 

хотел „Черно море”) 

Двойна стая 84 лв. на 

стая 

За резервации:  

0888/859 256 

Хотел „Плаза“  

бул. „Сливница“ 10 – 

срещу хотел „Черно 

море“ 

Двойна стая без закуска 

 

Единична стая без 

закуска  

Двойна стая без закуска 

 

Единична стая без 

закуска 

Закуска 

108 лв. на 

стая 

76 лв. 

 

120 лв. на 

стая 

85 лв. 

 

10 лв. 

Телефони за резервации 

00359 52 684 060 

00359 885 919 370 

E-mail 

reservation@hotelplazabg.

com 

Хотел Перфект  

ул. „Петко Каравелов“ 8 

Двойна стая без закуска 

 

Единична стая без 

закуска 

90 лв. на 

стая  

80 лв. 

hotelperfectvarna@gmail.c

om 

 

 

 Всеки участник ЗАДЪЛЖИТЕЛНО трябва да направи резервация лично, 

като съобщи, че е участник в конференцията. Ако не е направена такава, 

Организационният комитет не поема ангажимент за настаняване. 
 

mailto:physconfedu@phys.uni-sofia.bg
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ПРЕДВАРИТЕЛНА БЛОК ПРОГРАМА НА КОНФЕРЕНЦИЯТА 

2.06.2022 (четвъртък) 
 

13.00 – 18.00 Регистрация на участниците Място на провеждане 

14.30 – 15.00 Пресконференция Община Варна 

15.00 – 16.00 Откриване Зала „Пленарна“ на 

Община Варна 

16.00 – 17.30 Пленарни доклади Зала „Пленарна“ на 

Община Варна 

17.30 – 18.00 Кафе пауза  

18.00 – 19.00 Публични лекции Зала „Пленарна“ на 

Община Варна 
 

03.06.2022 (петък) 
Провежда се в ЦПЛР-НАОП „Николай Коперник“, Варна, Приморски парк №4 

 

09.00 – 10.30 Пленарни доклади           Планетариум 

10.30 – 11.00      Кафе пауза  

09.30 – 18.00 Младежка научна сесия  Планетариум 

11.00 – 12.30 Секционни доклади 

- Средно образование 

- Висше образование 

 

Конферентна зала 

Заседателна зала 

12.30 – 13.30 Постерна сесия 

- за студенти 

- за преподаватели 

Фоайе  

13.30 – 14.30 Обедна почивка  

14.30 – 16.00 Секционни доклади  

- Средно образование 

- Висше образование 

 

Конферентна зала 

Заседателна зала 

16.00 – 16.30 Кафе пауза  

16.30 – 18.00 Секционни доклади 

- Средно образование 

- Висше образование 

 

Конферентна зала 

Заседателна зала 

19.00 Официална вечеря* ресторант „Наутилус“ 
 

*Официална вечеря и забавление с диджей на морския бряг в ресторант 

„Наутилус“. Цена – 40,00 лв. на човек (заплаща се при регистрация, като е 

необходимо предварително да се заяви в регистрационната форма за културната 

програма).  

 

 

 



04.06.2022 (събота) 

ЦПЛР – НАОП „Николай Коперник“, Варна, Приморски парк №4 
 

09.00 – 10.30  Пленарни доклади   Планетариум 

10.30 – 11.00   Кафе пауза  

11.00 – 13.30 Секционни доклади   

- Средно образование 

- Висше образование 

 

Планетариум 

Конферентна зала 

13.30 – 14.30 Обедна почивка  

14.00 – Социална програма**  
 

05.06.2022 (неделя) 

ЦПЛР-НАОП „Николай Коперник“, Варна, Приморски парк №4 
 

09.00 – 10.00 Пленарни доклади Планетариум 

10.00 – 10.30 Представяне на отличени проекти в  

Младежката научна сесия 

Планетариум 

10.30 – 12.00 Дискусия Планетариум 

12.00 Закриване на конференцията и  

връчване наградите на  

фондация „Св. св. Кирил и Методий“ 

Планетариум 

 

**Социалната програма на конференцията ще съдържа: 

1. Програма в Планетариума на ЦПЛР – НАОП „Николай Коперник“ (18:00 – 

19:00) 

2. Посещение на Историческия музей (14:00 – 15:30)  

3. Посещение на Аладжа манастир (15:30 – 17:30)   

4. Нощно наблюдение в Обсерваторията. (22:00 – ) 

 
Подробности по провеждането ще бъдат публикувани заедно с детайлната 

програма на конференцията на 26.05.2021 г. на сайта на Съюза на физиците в 

България.  
  

Моля до 26.05 да заявите участието си в официалната вечеря и в 

културната програма на https://forms.gle/wdJNEMTsQbCNx7Kq6 

 

МЛАДЕЖКА НАУЧНА СЕСИЯ: Ще се проведе в хибриден вариант, според 

желанието и възможностите на участниците: 

• присъствено в Планетариума на ЦПЛР – НАОП „Николай Коперник“ в 

град Варна; 

• в онлайн режим чрез платформа, информация, за която ще бъде изпратена 

допълнително и ще бъде качена на интернет страницата на конференцията: 

http://upb.phys.uni-sofia.bg/conference/NK/50NK.html. 

https://forms.gle/wdJNEMTsQbCNx7Kq6
http://upb.phys.uni-sofia.bg/conference/NK/50NK.html


Участниците в Младежката научна сесия трябва най-късно до 30 май 

(понеделник) да изпратят на имейл: lazarova@usb-bg.org информация дали ще 

участват присъствено или онлайн в сесията, както и да заявят дали има часове, в 

които няма да имат възможност да се включат. 

Тези, които ще участват присъствено, трябва да бъдат поне 30 минути 

преди началото на сесията, за да качат проектите си на компютър, а 

участниците онлайн трябва да се включат също минимум 30 минути преди 

тяхното представяне. 

 

Срокът за подаване на заявка за участие в конференцията и изпращане на 

резюме на доклада се удължава до 15 май. 

 

Ще се публикуват само доклади, за които е внесена такса правоучастие в 

дадените срокове. Присъствието на поне един от авторите на доклад е 

задължително. 

 

 

 

ТАКСИ 

Приема се плащане само по банков път. Фактури ще се издават до 30.05.2022 г. Моля 

желаещите фактура да изпратят данните за нея (организация, адрес, ЕИК, МОЛ, име на 

участника) на адрес physconfedu@phys.uni-sofia.bg.  
 

До 30.04.2022 г. 

(намалена такса) 

За участие с доклад, съобщение или 

презентация:   

- За членове на СФБ – 50 лв.  

- За нечленове на СФБ – 60 лв.  

- За всеки следващ доклад – по 20 лв.  

- За участници в постерната студентска 

сесия – 20 лв.  

- За учители – участници в Младежката 

сесия като научни ръководители, 

желаещи удостоверение за кредит – 25 

лв. 

 

30.04.2022 г. – 25.05.2022 г. 

(увеличена такса) 

За участие с доклад, съобщение или 

презентация:   

- За членове на СФБ – 60 лв.  

- За нечленове на СФБ – 70 лв.  

- За всеки следващ доклад – по 25 лв.  

- За участници в постерната студентска 

сесия – 25 лв.  

- За учители – участници в Младежката 

сесия като научни ръководители,  

желаещи удостоверение за кредит – 30 

лв.  

 

За участие без доклад: 

За членове на СФБ: 25 лв. 

За нечленове на СФБ: 30 лв. 

За участие без доклад:  

За членове на СФБ: 30 лв.  

За нечленове на СФБ: 35 лв. 

 

Банкова сметка: 

ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА  

IBAN: BG91FINV91501215737609  

BIC: FINVBGSF  

Получател: Съюз на физиците в България  

Основание за превод: такса 50НК за (името на участника) 
 

mailto:lazarova@usb-bg.org


ОТ НАЦИОНАЛНИЯ ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ 


