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ДВАНАДЕСЕТА 

НАУЧНА  КОНФЕРЕНЦИЯ 
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Варна и Черноморския регион”  
 

(първо съобщение) 
 

30 септември 2021 г. 

ONLINE MEETING 

 

АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ 

Съюз на учените – Варна 

Бул. Христо Смирненски 1 

Варна 9010 

e-mail: su-varna@abv.bg 

 

С конференцията „Културното 

наследство на Варна и Черноморския 

регион” се открива инициативата „Месец на 

науката” - Варна 2021 на тема „Науката в 

служба на обществото - 2021”. 

 

 

ЦЕЛ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА 

Представяне на широката 

общественост и научните среди в 

регионален, национален и международен 

мащаб на изследванията, свързани с 

културата във Варна и Черноморския регион 

и нейната стойност днес.  

 

 

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ 

Председател: проф. д-р Виолета 

Йотова, д.м.н. – Председател на 

Управителния съвет на Съюза на учените – 

Варна. 

 

 

 

 

Членове:  

г-н Пейчо Пейчев – зам.-кмет на 

Община Варна; 

проф. д-р Маргарита Бъчварова – 

Икономически университет - Варна 

проф. Розалина Димова – Технически 

университет - Варна; 

проф. д-р Петър Ангелов – Варненски 

свободен университет; 

Доц. д-р Елица Петрова-Павлова - 

Институт по рибни ресурси-ССА Варна 

Доц. д-р Преслав Пеев – Институт по 

океанология към БАН 

д-р Мариана Кръстева – Директор на 

Военноморски музей, Филиал на Национален 

военноисторически музей 

 

РАБОТНИ ЕЗИЦИ 

Работните езици на конференцията са 

български и английски. 

 

 

УЧАСТИЕ 

Предвижда се участие с доклад с 

препоръчителен обем до 10 стандартни 

страници. Възможно е участие и без доклад – в 

качеството на слушател.  

Докладите ще бъдат публикувани в 

издание, посветено на форума. 

 

ВАЖНИ СРОКОВЕ 

15.09.2021 г. – изпращане на заявки за участие 

(Формуляр А)  

20.09.2021 г. – получаване на потвърждение за 

приемането на доклада. 

23.09.2021 г. – получаване на второ съобщение с 

информация за програмата на конференцията, 

както и указания за връзка в деня на събитието. 

30.09.2021 г. от 10.00ч. до 10.10ч. - откриване на 

конференцията. 

31.10.2021 г. – изпращане на готови доклади, 

съгласно Изисквания. 
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