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УТВЪРЖДАВАМ:  
д.ик.н. Янка Такева 

Председател на СБУ 

 

Наградените участници в  
Осмия международен конкурс „Извънкласните и извънучилищните 

дейности (занимания по интереси) – за устойчиво качествено обучение, 
възпитание, развитие и социализация на децата и учениците – 2021“ 

на тема: 

„Развитие на техническото и природонаучното творчество на 
децата и учениците за формиране на екологична култура и интерес към 

иновации“ 

 
За осма поредна година Синдикатът на българските учители, под 

патронажа на Министерство на образованието и науката, съвместно със 
Санаторно-оздравителния комплекс (СОК) „Камчия“ и Фондация „Устойчиво 
развитие за България“, организира международен конкурс за учители 
„Извънкласните и извънучилищните дейности (занимания по интереси) – за 
устойчиво качествено обучение, възпитание, развитие и социализация на децата 
и учениците – 2021“. Тази година Синдикатът на българските учители с ясното 
съзнание и отговорност за пореден път се обърна с лице към един от най-

важните световни проблеми на нашето време – ускореното развитие на 
технологиите и тяхното отражение върху младите хора, използването на 
технологиите за насочване  на творческата дейност на децата и учениците 
към природонаучната област и формиране на екологична култура.  

До обявения краен срок, въпреки ситуацията с извънредните 
епидемични мерки по повод пандемията с COVID-19, над 160 учители, 
директори и специалисти, работещи в сферата на извънкласната и 
извънучилищната дейност с деца от подготвителните групи в детските градини 
и в училищата, както и с ученици от I до XII клас, изпратиха своите разработки, 
в които обобщават и мултиплицират добър педагогически опит, предлагат нови 
иновативни идеи по темата, свързана с екологичното образование и възпитание.  

Жури в състав: проф. д-р Нели Бояджиева, преподавател в СУ „Св. Климент 
Охридски“, и членове: Величка Николова, директор на 144. СУ „Народни 
будители“, гр. София, и председател на Секцията на училищата с профилирано 
и разширено изучаване на музика в България към Асоциацията на европейските 
музикални училища, и Таня Леонидова, дългогодишен редактор във в. 
„Учителско дело“, част от организационния екип на конкурса в предишните му 
седем издания, съвместно с представители на партниращите организации и 
съгласно обявените критерии, предложиха да бъдат наградени публикуваните 
по-долу участници: 
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I. Номинирани за призови места в отделните раздели и 
категории, които ще защитават публично разработките си по 
време на заключителния семинар от 26 до 31 август 2021 г. в СОК 
„Камчия“: 

 

Раздел „Добри практики“ 

Категория „Подготвителна група в детска градина/училище“: 
 

- Лили Русанова, учител в ДГ „Калина“, гр. Плевен – „Говореща геометрия“; 
- Галина Първанова, старши учител в ДГ „Славейче“, общ. Хайредин, обл. 
Враца; филиална група „Мики маус“ с. Манастирище, и Петя Фуренска-

Дуцова, учител в ДГ „Славейче“, общ. Хайредин, обл. Враца; група „Мечо 
Пух“, с. Хайредин – „Иновативната образователна среда – пресечната точка 
на Детето с Познанието… възможността да си ТИ!“ – мултимедийна 
презентация; 
- Милена Христова, старши учител, и Катя Симеонова, учител в ДГ 
„Слънце“, гр. Павликени – „ Само едно дърво не… означава много“; 
- Сълзица Димитрова, учител в 136. ДГ „Славия“, гр. София – „Клуб за 
приключения“; 
-- Гергана Кънева, главен учител, и Теодора Трайкова, старши учител в ДГ 
„Десислава“, гр. Пловдив – „Пътят на хартията“; 

- Павлина Илиева, учител, ДГ „Щастливо детство“, филиал „Приказен свят“, 
гр. Плевен – „STEAM подходът в ДГ – обучението започва с действие“; 
- Виолина Цолова, главен учител, Дочка Данова, старши учител, и Ралица 
Георгиева, логопед и ресурсен учител в ДГ „Евопейчета“, гр. Враца – „STEM 
концепцията и нейното приложение в работата на децата със СОП в малки 
групи“. 

Раздел „Добри практики“ 

Категория „Извънкласни дейности – І – ХІІ клас“: 
 

- Катерина Милева, старши учител по информационни технологии, и 
Радостина Радева, учител по английски език в 1. ОУ „Христо Ботев“, гр. 
Търговище –„Развитие на способностите на учениците и повишаване на 
мотивацията им за учене в условията на ОРС“; 
- Десислава Димитрова, старши учител по математика, информатика и ИТ в 
ИСУ „Св. св. „Кирил и Методий“, гр. Велинград – „Дигитална фиеста на 
компютърни шампиони“; 
- Росица Денчева, учител ГЦДО в начален етап ОУ „Д-р Петър Берон“, гр. 
Плевен – „ В света на изкуството“; 

- Десислава Кръстева, старши учител начален етап в СУ „Св. Константин 
Кирил Философ“, гр. Пловдив – „Креативност, творчество, иновативност – 

нова стъпка към постигане на екологична култура при второкласниците“; 
- Румяна Витньова, старши учител по профилирана подготовка (икономически 
дисциплини) в СУ Козма Тричков“, гр. Враца – „Учебна компания 
маркетингова агенция „Mission“; 
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- Десислава Кирилова, старши учител в Начално училище „Св. Климент 
Охридски“, гр. Кюстендил – „Развитие на техническото и природонаучното 
творчество на децата и учениците за формиране на екологична култура и 
интерес към иновации“; 

- Гергана Драгиева, старши учител по философия в НПМГ „Проф. Л. 
Чакалов“, гр. София – „Развитие на техническото и природонаучното 
творчество на децата и учениците за формиране на екологична култура и 
интерес към иновации“;  
- Геновева Маркова, старши учител по философия, Искра Арсова, старши 
учител по математика, и Александра Иванова, учител по история и 
цивилизации, в 1. СУ „Пенчо Славейков“, гр. София – „Предай нататък – за 
по-добро зелено бъдеще“; 
- Недялка Томаатанасова, старши учител начален етап в ОУ „Георги 
Караславов“, гр. Първомай – „Око да види, ръка да пипне“. 

 

Раздел „Добри практики“ 

Категория „Извънучилищни дейности“: 
 

- Ралица Иванова, старши ресурсен учител в РЦПППО – гр. Плевен – Клуб 
„Творителница“; 
- Антон Мавродиев, главен учител, Латинка Стойкова, старши учител в 
ЦПЛР – Център за личностно развитие на децата – гр. Благоевград – „Развитие 
на техническото и природонаучното творчество на децата и учениците за 
формиране на екологична култура и интерес към иновации“. 

Раздел „Искам думата“ 

Научно есе на тема: 
„Лидерството на учителя по време на кризи“: 

 

- Грета Георгиева, директор на ДГ „Слънце“, гр. Павликени; 
- Татяна Йотова, главен учител в СУ „Кирил и Методий“, гр. Айтос; 
- Пламена Неделчева от гр. Нови Пазар, преподавател в Шуменския 
университет „Епископ Константин Преславски“; 
- Ралица Иванова, хореограф в 144. СУ „Народни Будители“, гр. София. 
 

II. Награди на МОН: 
 

Специална награда 
- Йорданка Славчева, главен учител по БЕЛ, 1. СУ „Пенчо Славейков“, гр. 
София – научно есе на тема: „Лидерството на учителя по време на кризи“. 
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Грамоти: 
 

- Галина Димиева, учител в 14. ДГ „Дружба“, гр. Варна – „Можем да 
работим в екип“; 
- Мая Петрова, старши учител в ДГ „Слънце“, гр. Ловеч – научно есе на тема: 

„Лидерството на учителя по време на кризи“; 
- Стефка Николаева, старши учител начален етап, СУ „Никола Катранов“, гр. 
Свищов – „Педагогически модел за усвояване на екологична култура с 
помощта на техническото и природното творчество“; 
- Татяна Любенова, старши учител и Маргарита Григорова, старши учител в 
„Професионална гимназия по търговия и ресторантьорство, гр. Враца – „Да 
опазим природата – да опазим живота!“. 
 

III. Специални награди  
на Председателя на Синдиката на българските учители: 

 

- Нина Якофова, старши учител в НУ „Михаил Каролиди“, гр. Пещера – 

научно есе на тема: „Лидерството на учителя по време на кризи“; 
- Мая Колева, директор на ОУ „Неофит Рилски“, гр. Габрово – „Училището и 
детската градина – заедно за качествено екологично образование“; 
- Полина Стойкова, директор на СУ „Тодор Кирков“, гр. Ловеч – „Клуб по 
гражданско и глобално образование“ (участва и с есе на тема: „Лидерството 
на учителя по време на кризи“); 
- Снежина Любенова, учител в ДГ „Слънце“, гр. Левски – „За земята с 
любов“; 
- Ирена Величкова, учител в ДГ с. Церово, общ. Своге – „Опазване на 
околната среда“, (участва и с есе на тема: „Лидерството на учителя по време 
на кризи“); 

- Аница Маркова, старши учител, Нина Благова, старши учител, и Светлана 
Рангелова, старши учител по музика в ДГ „Осми март“, гр. Пловдив –
„Екологичното възпитание на децата в условията на детската градина“;  
- Милена Маджарова, старши учител, и Елка Танева, учител в ДГ „Кремена“, 
гр. Пловдив – „Развитие на техническото и природонаучното творчество на 
децата за формиране на екологична култура и интерес към иновации чрез 
предаване на опит и умения от деца на деца в ДГ“; 
- Добринка Вълчева, учител в ДГ „Боряна“, гр. Пловдив – „Развитие на 
техническото и природонаучното творчество на децата и учениците за 
формиране на екологична култура и интерес към иновации“; 
- Станислава Бекярова, директор, и Цветанка Терзиева, учител в ДГ 
„Боряна“, гр. Пловдив – Екология; 

- Милена Атанасова, старши начален учител в 6. СУ „Св. св. Кирил и 
Методий, гр. Перник – „Глобалното училище“; 
- Марина Росас, длъжностно лице за защита на данните, и Евгения Цачева, 

психолог, учител във философския цикъл, с педагогически стаж 6 месеца, ПГ 
„Братя Евлоги и Христо Георгиеви“, гр. Карлово – „Развитие на техническото 
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и природонаучното творчество на децата и учениците за формиране на 
екологична култура и интерес към иновации“; 

- Петя Попова, старши учител начален етап в СУ „Николай Катранов“, гр. 
Свищов – „Природа под закрила“; 
- Биляна Йорданова, учител по информатика и ИТ в ПМГ „Проф. Емануил 
Иванов“, гр. Кюстендил – „Къде практичното и образователното намират 
своята допирна точка“;  
- Мая Митова, старши учител в СУ „Св. Паисий Хилендарски“, гр. Кресна – 

„Природа назаем“; 
- Белла Хараламбова, старши учител в НУИ „Панайот Пипков“, гр. Плевен – 

научно есе на тема: „Лидерството на учителя по време на кризи“; 

- Лала Банева, старши учител в СУ „Козма Тричков“, гр. Враца – научно есе 

на тема: „Лидерството на учителя по време на кризи“; 

- Цветелина Маринова, старши учител по БЕЛ в СУ „Емилиян Станев“, гр. 
Велико Търново – научно есе на тема: „Лидерството на учителя по време на 
кризи“; 

- Данаил Димов, старши учител по български език и история в 1. ОУ „Св. П. 
Хилендарски“, гр. Гълъбово – научно есе на тема: „Лидерството на учителя по 

време на кризи“. 

 

IV. Специална награда на Фондация „Устойчиво развитие за 
България“: 

 

- Нина Ангелова, старши учител в СУ „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Първомай – 

„Екологично възпитание на децата чрез създаване на електронни книжки“. 
 

V. Награди на Областен управител на област София: 
 

- Теменужка Асенова, учител в 72. ДГ „Приказка безкрай“, гр. София – 

„Въздействия на екологичното възпитание на децата с агресивно поведение в 
условията на детската градина“; 
- Гергана Драгиева, старши учител по философия в НПМГ „ Проф. Л. 
Чакалов“, гр. София – „Развитие на техническото и природонаучното 
творчество на децата и учениците за формиране на екологична култура и 
интерес към иновации“; 
- Ралица Иванова, хореограф, 144. СУ „Народни будители“, гр. София – 

научно есе на тема: „Лидерството на учителя по време на кризи“; 

- Весела Йорданова, старши учител в 144. СУ „Народни будители“, гр. София 
– научно есе на тема: „Лидерството на учителя по време на кризи“. 

 

VI. Награди на Национален дворец на децата: 
- Д-р Елена Серева, главен учител, ръководител на „Школа по изобразително 
изкуство“ – ЦПЛР-ОДК, гр. Ихтиман –„Знания и творчески умения в 
традиционна и компютърна рисунка за формиране на екологична култура и 
интерес към иновации“; 
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- Величка Велчева, главен учител, и Антония Димитрова, учител в 35. ДГ 
„Свобода“, гр. Стара Загора – „Младите природолюбители в действие“; 
- Албена Палавурова, старши учител в ДГ „Осми март“, гр. Пловдив – „Идеи 
за еко занимания за деца – запознаване с разделното събиране на отпадъци и 
повторното използване на материали“; 
- Милена Семерджиева, старши учител в НУ „Любен Каравелов“, гр. 
Съединение – „Група по интереси“; 
- Бойка Велинова, старши учител начален етап, ОУ „Св. Паисий 
Хилендарски“, база 2, гр. Кюстендил научно есе на тема: „Лидерството на 
учителя по време на кризи“; 
- Грета Христова, старши учител в ДГ „Щастливо детство“, гр. Плевен – 

„Приказките – наши приятели“; 
- Даниела Александрова, старши учител в 6. ОУ „Св. Паисий Хилендарски“, 
гр. Кюстендил – „В един дом, на една земя, за едно бъдеще“. 
 

VII. Награда на Българския национален комитет към Световната 
организация за предучилищно образование – ОМЕП: 

 

- Светлана Фидосиева, старши учител в ДГ „Слънце“, гр. Левски – „Децата се 
учат как да защитават животните“. 

 

VIII. Награди на Департамента за информация и усъвършенстване на 
учителите към СУ „Св. Климент Охридски“: 

 

- Ивета Недкова, учител в ДГ „Райна Княгиня“, гр. Велико Търново – „Добри 
практики, проведени в реална среда на ДГ“; 
- Даниела Колева, учител в ДГ „Боряна“, гр. Пловдив – „Развитие на 
техническото и природонаучното творчество на децата и учениците за 
формиране на екологична култура и интерес към иновации; 
- Красимира Денева, учител в ДГ „Щастливо детство“, филиал „Приказен 
свят“, гр. Плевен – „Развитие на техническото и природонаучното 
творчество на децата и учениците за формиране на екологична култура и 
интерес към иновации“; 
- Нели Симеонова, учител в ДГ „Щастлив детство“, гр. Плевен – „Засаждаме 
бъдеще“; 
- Цветелина Попова, учител в ДГ „Мечта“, гр. Кюстендил – Формиране на 
екологична култура и опазване на околната среда; 
- Виолета Банева, старши учител ЦДО в ОУ „Любен Каравелов“, гр. Пещера – 

научно есе на тема: „Лидерството на учителя по време на кризи“. 

 

IX. Награди на Сдружението за учителска взаимопомощ – София: 
 

- Сълзица Димитрова, учител в 136. ДГ „Славия“ – „Клуб за приключения“;  
- Геновева Маркова, старши учител по философия в 1. СУ „Пенчо П. 

Славейков“ – „Предай нататък – за по-добро зелено бъдеще“; 
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- Александра Иванова, учител по история и цивилизации в 1. СУ „Пенчо П. 
Славейков“ – „Предай нататък – за по-добро зелено бъдеще“; 

- Искра Арсова, старши учител по математика в 1. СУ „Пенчо П. Славейков“ 
– „Предай нататък – за по-добро зелено бъдеще“; 

- Надя Стаменова-Флорова, старши учител начален етап в 41. ОУ „Св. 
Патриарх Евтимий“ – научно есе на тема: „Лидерството на учителя по 
време на кризи“; 

- Йорданка Славчева, главен учител по БЕЛ в 1. СУ „Пенчо П. Славейков“ – 

научно есе на тема: „Лидерството на учителя по време на кризи“; 

- Зоя Стойкова, старши учител в 68. СУ „Акад. Никола Обрешков“ – научно 
есе на тема: „Лидерството на учителя по време на кризи“; 

- Елена Заркова, старши учител в 92. ДГ „Мечта“ – научно есе на тема: 
„Лидерството на учителя по време на кризи“; 

 

X. Награди на Издателство Клет - АНУБИС и БУЛВЕСТ 2000: 

 

- Елена Гърдева, старши учител, и Пенка Харитева, старши учител в ДГ 
„Осми март“, гр. Пловдив – „Формиране на екологична култура“; 
- Петя Керемедчиева, старши учител в ДГ „Ален Мак“, гр. Горна Оряховица – 

„Разделно събиране на отпадъци“; 
- Бойка Кукударска, старши учител в ПГ по туризъм, гр. Кюстендил – научно 
есе на тема: „Лидерството на учителя по време на кризи“; 

- Веска Терзийска, старши учител начален етап в ОУ „Св. св. Кирил и 
Методий“, гр. Самоков – „Светът около нас“; 
- Димитрия Джиджова-Болчинова, старши учител в СУ „Константин Кирил 
Философ“, гр. Пловдив; 
- Силвия Русимова, старши учител в ПМГ „Проф. Емануил Иванов“, гр. 
Кюстендил – научно есе на тема: „Лидерството на учителя по време на кризи“; 

- Севдие Алиева, старши учител в ДГ „Слънце“, гр. Левски – „Красива 
природа, красива наука“. 

 

XI. Награди на РААБЕ България: 
 

- Мариана Иванова, главен учител в начален етап в ОУ „Христо Ботев“, с. 
Крумово, общ. Родопи, обл. Пловдив – „Развитие на техническото 
природонаучно творчество на учениците за формиране на екологична култура 
и интерес към иновации“ – „Децата са цветята“; 
- Димка Борисова, главен учител по биология и ЗО в СУ „Никола Вапцаров“, 
с. Дреновец, община Ружинци, обл. Видин – „Електронно помагало по 
екология и опазване на околната среда“; 
- Стойна Илиева, старши учител, Ирена Михова, зам.-директор по учебната 
дейност, и Надежда Иванова, старши учител в ПГИ „Д-р Иван Богоров“, гр. 
Варна – „Формиране на екологична култура и интерес към иновации чрез 
ETWINNING проекти“; 
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- Маринела Табакова, учител по професионална подготовка в ПГО „Елисавета 
Багряна“, гр. Бяла Слатина – научно есе на тема: „Лидерството на учителя по 
време на кризи“; 
- Цветелина Иванова, учител в ДГ „Ян Бибиян“, гр. Силистра – „С любов към 
природата“; 
- Ели Радкова, учител в ДГ „Чучулига“, гр. Пловдив – „Допълнителни форми 
на педагогическо взаимодействие, формиращи екологично поведение на 
детето и неговия интерес към природонаучното творчество“. 

 

ХII. Награди на Издателство „Изкуства“:  
 

- Мирослава Петърчева, педагогически съветник в Спортно училище „Георги 
Живков“, гр. Велико Търново – „Проекти и блогове – добра практика за 
реализиране на гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование 
в училище“; 

- Галина Яхова, учител по БЕЛ в Професионална гимназия по облекло 
„Елисавета Багряна“, гр. Бяла Слатина – „Добра педагогическа практика“; 
- Олимпия Миран, старши учител в ДГ „Чучулига“, гр. Пловдив – научно есе 

на тема: „Лидерството на учителя по време на кризи“; 
- Галина Първанова, старши учител в ДГ „Славейче“, с. Манастирище, общ. 
Хайредин, обл. Враца – научно есе на тема: „Лидерството на учителя по време 
на кризи“; 
- Ваня Иванова, старши учител, и Милена Стефанова, учител в ДГ„Щастливо 
детство“, гр. Плевен – „Еко приказки“; 
- Стефка Йоргова, старши учител в ДГ „Знаме на мира“, гр. Белене – 

„Съвременните деца, играта и дигиталните технологии“; 

- Виолета Златева, старши учител в ДГ „Щастливо детство“, гр. Плевен –
„Традиции и иновации при възпитанието на децата в патриотизъм“; 
- Добрина Тотева, старши учител, и Мариела Гиздова, учител в ДГ„Кремена“ 
, гр. Пловдив – „Тайните на природата“; 
- Радостина Чейрекова, учител в ДГ „Боряна“, гр. Пловдив – „Развитие на 
техническото и природонаучното творчество на децата и учениците за 
формиране на екологична култура и интерес към иновации“. 
 

ХIII. Награди на Секцията на училищата с профилирано и разширено 
изучаване на музика към Европейската музикална асоциация (СУПРИМ) 

 

- Стойна Илиева, старши учител и Росица Йорданова, учител в ОУ „Антон 
Страшимиров“, гр. Варна – „С любов и отговорност към дърветата и родовата 
памет“; 
- Павлинка Марева, ръководител на клуб „Български език и творчество“, ЦПРЛ – 

гр. Шумен – научно есе на тема: „Лидерството на учителя по време на кризи“; 
- Надя Стаменова-Флорова, старши учител начален етап, 41. ОУ „Св. Патриарх 
Евтимий“, гр. София – научно есе на тема: „Лидерството на учителя по време на 
кризи“. 
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ХIV. Награда на 144. СУ „Народни будители“, гр. София 

- Валя Димитрова, старши учител, и Веселка Сепиева, старши учител в ДГ 
„Иглика“, гр. Плевен – „Звуци от старата ракла“. 

УТВЪРЖДАВАМ: (п) 
(Председател на СБУ д.ик.н. Янка Такева) 
 

      

 

 
ЗА УЧАСТИЕ В СЕМИНАР 

„Извънкласните и извънучилищните дейности – за устойчиво качествено 
обучение, възпитание и развитие на децата и учениците“ 

(26 – 31 август 2021 г., СОК „Камчия“) 
 

За техническото обезпечаване на семинара до 13.08.2021 г. всеки участник 
следва по банков път да внесе сумата от 55 лв. на сметката на СБУ:  

ДСК ЕАД, бул. „Дондуков“ № 5, Клон-3, София 

BG 96 STSA 9300000 2426563, BIC STSABGSF 

Синдикат на българските учители 

(Основание за плащане: Такса семинар СОК „Камчия“) 
За преведената сума ще получите фактура на място в СОК „Камчия“, за което е 

необходимо да представите платежно нареждане. 
 

 

 

От ОРГАНИЗАТОРИТЕ 
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УТВЪРЖДАВАМ: ( п ) 
(Председател на СБУ д.ик.н. Янка Такева) 

 

 

ЗАЯВКА 

 

За участие в семинар „Извънкласните и извънучилищните дейности – за 
устойчиво качествено обучение, възпитание и развитие на децата и 

учениците“  
(26 – 31 август 2021 г., СОК „Камчия“) 

 

От: Име на участника/участниците: ....................................................... 
(трите имена, длъжност: учител/ученик, образователна институция – изписват 

се или се прилага списък) 
 

Телефон за обратна връзка: ........... 
Бр. възрастни: …….. 
Бр. деца: ………….... 
 

Желаете ли осигуряване на транспорт на СОК „Камчия“ от гр. Варна на 
26.08.2021 г. и на 31.08.2021 г.: 
- Да    Бр. хора..... 
- Не 

 

Име и адрес на командироващата организация, ЕИК (Булстат):.............. 
(изписват се) 

Разходите за участие в семинара са в рамките на командировъчните – 

255 лв. (51 лв. на ден) за участник, което включва 5 нощувки и храна. При 
същите условия може да бъде направена заявка и за придружители, като за 
лице до 16 години се заплащат 225 лв. (45 лв. на ден). Цените са за двуместно 
и триместно настаняване!  

Сумата за нощувка и храна по време на семинара следва да бъде 
преведена до 13.08.2021 г. по банковата сметка на СОК „Камчия“.  

Заявката за участие в семинара и ясно четливо ксерокопие или сканирано 
копие на платежното нареждане за превод на сумата към СОК „Камчия“ трябва 
да бъдат изпратен заедно на e-mail: sbu_konkurs_iid@abv.bg в същия срок – до 
13.08.2021 г. 
 За допълнителна информация относно резервации и плащане на нощувки 
и храна: тел. 0879 99 73 04 – Иван Кънчев, тел. 0879 997307 – Велина Антова  

След получаване на заявките от ОРГАНИЗАТОРИТЕ ще бъде изготвен 
списък за настаняване. 
 Фактури се издават на място в дните на семинара. 
Данни за фактура: 

mailto:sbu_konkurs_iid@abv.bg
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Получател: 
Адрес: 
ЕИК: 
ИН по ДДС 

МОЛ 

Лице за контакт: 
Телефон: 
Е-mail: 

Банкова сметка:  
ОН КЮ ТРАВЪЛ ЕООД 

ДСК БАНК ЕАД 

Варна  

BIC: STSABGSF 

IBAN: BG23 STSA 9300 0023 9604 22 – EUR 

IBAN: BG47 STSA 9300 0021 7631 34 – BGN 

Получател: ОН КЮ ТРАВЪЛ ЕООД 

(Като основание за плащане се посочва СБУ КОНКУРС.) 
 

Във връзка с осигуряване на възможности за транспорт на СОК „Камчия“ 
от гр. Варна на 26.08.2021 г. и на 31. 08. 2021 г. е задължително  
в основната заявка да фигурира и заявено желание за транспорт, както и 
телефонен номер за обратна връзка. 
  

ВАЖНО! Предоставените с настоящата заявка за участие лични данни се 
събират и обработват от СОК „Камчия“ ЕАД и Сдружение „Синдикат на 
българските учители“ на основание чл. 6, пар. 1, бл. „а“ от Регламент 
2016/679 (Общ регламент за защита на личните данни) – с изричното 
съгласие на субектите на лични данни с цел организиране и провеждане на 
семинар „Извънкласните и извънучилищните дейности – за устойчиво 
качествено обучение, възпитание и развитие на децата и учениците“, 
обективирано в Декларация/и, представляваща неразделна част от 
заявлението. Събраните лични данни ще се съхраняват на хартиен носител 
и СОК „Камчия“ ЕАД и Сдружение „Синдикат на българските учители“ – 

гарантират, че при съхранението и обработката на личните данни са взети 
всички необходими мерки за запазване поверителността на данните. 
Събраните лични данни се обработват само през времето на провеждане на 
семинара, след което се унищожават, за което се съставя нарочен 
протокол. Достъп до личните данни се предоставя на трети лица само след 
получаване на писмено съгласие от лицето, за което се отнасят данните. 
 

От ОРГАНИЗАТОРИТЕ 
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УТВЪРЖДАВАМ:  
д.ик.н. Янка Такева 

Председател на СБУ 

 

Синдикатът на българските учители 

Санаторно-оздравителен комплекс „Камчия“ ЕАД 

Фондация „Устойчиво развитие за България“ 

под патронажа на 

Министерството на образованието и науката 
организират СЕМИНАР на тема: 

„Развитие на техническото и природонаучното творчество на децата и 
учениците за формиране на екологична култура и интерес към иновации“ 

26 – 31 август 2021 г. – СОК „Камчия“ 

 

П Р О Г Р А М А  
 

 

 

26.08.2021 г. – четвъртък 

 

14.00 ч. – Пристигане и настаняване в хотелите 

14.00 – 15.30 ч. – Регистрация на участниците: Актовата зала на Учебно-

възпитателния център (УВЦ): 
15.30 – 18.00 ч. – Официално откриване (Актова зала на УВЦ) 
- д.ик.н. Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители; 
- представители на МОН, СОК „Камчия“ ЕАД, Фондация „Устойчиво развитие 
за България“, гости; 
- представител от МОН: „Развитие на техническото и природонаучното 
творчество на децата и учениците за формиране на екологична култура и 
интерес към иновации“ – политики, нормативна база; 
- Дискусия. 

18.30 ч. – Вечеря  
 

27.08.2021 г. – петък 

  

8.30 – 9.30 ч. – Закуска  
9.30 – 12.30 ч. – Представяне на конкурсни работи, номинирани за призови 
места (Актова зала на УВЦ) 
Модератор: д.ик.н. Янка Такева, председател на СБУ 

9.30 – 10.30 ч. Раздел „Добри практики“ – категория „Подготвителна група 
в детска градина/училище“ 
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10.30 – 11.30 ч. Раздел „Добри практики“ – категория „Извънучилищни 
дейности“ 
 

11.30 – 12.30 ч. Раздел „Искам думата“ – Научно есе на тема: „Лидерството 
на учителя по време на кризи“ 

12.30 ч. – Обяд  
16.30 - 18.00 ч. – Творческа работилница (Актова зала на УВЦ) 
Модератор: проф. Нели Бояджиева, преподавател в СУ „Св. Кл. Охридски“ 

18.30 ч. – Вечеря  
 

28.08.2021 г. – събота 

 

8.30 – 9.30 ч. – Закуска  
9.30 – 12.30 ч. – Представяне на конкурсни работи, номинирани за призови 
места (Актова зала на УВЦ) 
Модератор: д.ик.н. Янка Такева, председател на СБУ 

Раздел „Добри практики“ – категория „Извънкласни дейности – І – ХІІ 
клас“ 

12.30 ч. – Обяд 

16.00 - 18.00 ч. – На кафе с д.ик.н. Янка Такева, председател на СБУ 

(кафенето до Актовата зала на УВЦ) 
18.30 ч. – Вечеря  
 

29.08.2021 г. – неделя 

 

8.30 – 9.30 ч. – Закуска  
9.30 - 12.30 ч. – Запознаване с училище „Юрий Гагарин“, посещение на Музея 
на космонавтиката и Планетариума – комплимент от СОК „Камчия“ 

12.30 ч. – Обяд 

16.30 – 18.00 ч. – Творческа работилница „Хайде на хорото“ – (Зала за танци) 
Модератори: хореографи от 144. СУ „Народни будители“, гр. София 

18.30 ч. – Вечеря  
 

30.08.2021 г. – понеделник 

 

8.30 – 9.30 ч. – Закуска  
9.30 – 12.30 ч. – Свободно време 

12.30 ч. – Обяд 

15.00  – 18.00 ч. – Церемония по награждаване на отличените в Международния 
конкурс „Извънкласните и извънучилищните дейности (занимания по 
интереси) – за устойчиво качествено обучение, възпитание, развитие и 
социализация на децата и учениците – 2021“ с участието на: представители на 
Министерството на образованието и науката, инж. Пламен Димитров, 
президент на КНСБ, и други официални лица (Актова зала на УВЦ) 
18.30 ч. – Вечеря  
20.00 ч. – Празнична програма, подготвена от участниците в семинара 
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31.08.2021 г. – вторник 

 

8.30 – 9.30 ч. – Закуска  
9.30 – 12.30 ч. – Свободно време 

12.30 ч. – Обяд и отпътуване на участниците 

 

 

 

Организаторите си запазват правото да правят промени в програмата при 
възникнали непредвидени обстоятелства! 
 

 

Внимание! Времетраене за представяне на разработките – до 10 мин. 

Изисквания: оригиналност съобразно критериите на конкурса. 
Предвижда се и награда на участниците в семинара.  
Резултатите ще бъдат оповестени по време на церемонията по 
награждаването. 
 

 

 
 

 

 


