
ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”, 

ФИЛИАЛ – СМОЛЯН 

 

 
55 ГОДИНИ ПЕДАГОГИЧЕСКО ОБРАЗОВАНИЕ В ГРАД СМОЛЯН И 

20 ГОДИНИ ФИЛИАЛ НА ПЛОВДИВСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ 

„ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

за участие в 

 

НАЦИОНАЛНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ 

 

на тема: 

 

„ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА – ЗА ЛИЧНОСТНО И ОБЩЕСТВЕНО РАЗВИТИЕ” 

 

27-28 октомври 2017, град Смолян 

 

 

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, 

Филиалът на Пловдивския университет ”Паисий Хилендарски” в град 

Смолян има удоволствието да Ви покани да вземете участие в националната 

научна конференция на тема: “ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА – ЗА 

ЛИЧНОСТНО И ОБЩЕСТВЕНО РАЗВИТИЕ”, посветена на 55-та годишнина 

от създаването на Учителския институт в град Смолян и 20-та годишнина от 

преобразуването му във Филиал на Пловдивския университет „Паисий 

Хилендарски”. 

Конференцията ще се проведе на 27-28 октомври 2017 година във  Филиала 

на Пловдивския университет, град Смолян. 

 



ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ 

 

Председател: 

доц. д-р Ивайло Старибратов 

 

Заместник-председател: 

доц. д-р Мариана Ламбова 

 

Членове:  

проф. д.ф.н. Елена Николова 

доц.д.п.н. Нина Герджикова 

доц. д-р Силвия Младенова 

 

Секретариат: 

гл.ас. д-р Малина Шиблова 

гл.ас. д-р Мирослав Михайлов 

гл.ас. д-р Христо Мелемов 

ас. Илияна Чакърова 

ас. Мария Главчева 

ас. Пенка Гунчева 

преп. Христина Симеонова 

преп. Емилия Коцарова 

Даниела Коджебашева 

Венера Щинарова 

Валя Арнаудова 

Радка Тодорова 

 

НАУЧЕН КОМИТЕТ 

 

Председател: 

 проф. д-р Илиян Иванов 

Членове:  

проф. д.ф.н. Елена Николова 

 доц. д.п.н. Нина Герджикова 

доц. д-р Русалена Пенджекова 

доц. д-р Ивайло Старибратов 

доц. д-р Мариана Ламбова 

доц. д-р Силвия Младенова 

доц. д-р Георги Юручев 



ОСНОВНИ ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ: 

 

 Педагогически науки (педагогика, методика на обучението и др.) 

 Хуманитарни науки (литературна теория и литературна история, 

лингвистика, фолклористика, история, етнология, архивистика, 

психология и др.) 

 Природни науки (биология, химия, физика, астрономия, природна 

география и др.) 

  Технически науки, математика и информатика (математика, 

информатика, информационни и комуникационни техники и технологии, 

електроника и електротехника, автомобилостроене, машиностроене и др). 

 Социални, стопански и правни науки (социология, политология, 

икономика, стопанско управление, маркетинг, туризъм, икономическа 

география, право) 

 

РАБОТЕН ЕЗИК: български 

ФОРМИ НА УЧАСТИЕ: 

Доклад или Постер (максимум 90 см височина и 70 см ширина) 

ЗАЯВКИ ЗА УЧАСТИЕ се приемат до 01.09.2017 г.  

на следния електронен адрес за кореспонденция: pusmolyan2017conf@gmail.com,  

с прикачено приложение с име: Zayavka uchastie _familiya na avtora/ite (напр. 

Zayavka uchastie_ Angelova_Ivanov_Dimitrova). 

  

ТАКСИ ПРАВОУЧАСТИЕ: 

 Такса 1: за активни участници – 60 лв. – включва материали от 

конференцията, публикуване на пълния текст на докладите/постерите в 

специален сборник (електронно издание), кафе-паузи и официална вечеря 

на 27 октомври.  

 Такса 2: за активни участници или при неприсъствено участие – 30 

лв. – включва материали от конференцията, публикуване на пълния 

текст на докладите/постерите в специален сборник (електронно 

издание) и кафе-паузи за активните участници. При неприсъствено 

участие таксата покрива публикуването на доклада/постера в 

електронното издание.  

 Такса 3: за придружаващи лица (в т.ч. съавтори) – 30 лв. – включва 

кафе-паузи и официална вечеря на 27 октомври.  

 

Всички останали разходи, непосочени в таксите правоучастие, са за сметка на 

участниците. 
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ВАЖНО: Таксите правоучастие се превеждат до 2 октомври  2017 година  

на следната банкова сметка в лева: 

 

SG Експресбанк – клон Смолян 

BIC: TTBBBG22 

IBAN: BG84TTBB94003120017745 

Пловдивски университет, Филиал-Смолян 

Основание за плащане: такса правоучастие 1, 2 или 3 (изрично се посочва видът на 

таксата) и трите имена на  участника.  

 

Докладите/постерите ще бъдат публикувани в пълен текст в специален 

сборник с доклади от конференцията (електронно издание), който се 

предвижда да бъде готов до деня на конференцията. В тази връзка, желаещите да 

публикуват пълния текст на своите научни разработки в него, е необходимо да 

изпратят следните файлове:  

1. Пълен текст на доклада /постера, без ограничения в обема и оформен 

съгласно приложените технически указания (вж файл: Ukazaniya 

oformyane dokladi);  

2.  Декларация на първия автор – подписано и сканирано копие (вж 

файл: Deklraciya parvi avtor);  

3. Платежно нареждане за извършения превод на таксата 

правоучастие (сканирано копие), данни за издаване на фактура и 

адрес за изпращането й. При превод на такси правоучастие за няколко 

участници с едно платежно нареждане, на посочения e-mail за контакт се 

изпраща и списък на участниците, за които са преведени такси, като 

срещу името на всеки участник се посочва номера на таксата.  

 

Важно: Описаните по-горе файлове, архивирани в един общ  RAR  файл, 

именуван на латиница (familiya i ime на parviya avtor_Smolyan2017conf –

например Angelova_M_Smolyan2017conf), трябва да бъдат изпратени не по-

късно от  2 октомври   2017 година  на е-mail: pusmolyan2017conf@gmail.com. 

 

Доклади, неизпратени в указания срок  и с липсваща съпътстваща 

декларация и/или платежно нареждане за платена такса правоучастие, 

няма да бъдат публикувани в електронното издание.   
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ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО КОНФЕРЕНЦИЯТА: 

 

http://www.uni-plovdiv.bg/smolyan 

e-mail: pusmolyan2017conf@gmail.com   

Тел.: 0301 623 39 

 

 

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА НАСТАНЯВАНЕ:  

 

Хотел “Дикас”  

Единична стая: 35.00 лв. за 1 нощувка (с вкл. закуска)  

Двойна стая: 50. 00 лв за 1 нощувка (с вкл. закуска) 

За резервации: 0301 8 66 00  

e-mail: hotel_dikas@abv.bg;  web: www.hotel-dikas.com  

 

Хотел “Кипарис алфа” - Смолян   

Единична стая: 45.00 лв. за 1 нощувка (с вкл. закуска)  

Двойна стая: 63.00 лв. за 1 нощувка (с вкл. закуска)  

За резервации: 0301 6 40 40  

e-mail: hotel@hotelkiparis.eu;  web: www.hotelkiparis.eu  

 

или  други хотели  по желание на участниците. 

 

Забележка: Резервациите за нощувки се извършват лично от участниците. 

При резервиране в горепосочените два хотела е необходимо да информирате, 

че сте участник в конференцията на Филиала на ПУ. 
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