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ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА УЧЕНИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ 
13 – 15 януари 2023 г., Плевен 

 

ВТОРО СЪОБЩЕНИЕ 
 

Уважаеми участници, 
 

Получаването на това съобщение означава, че проектът Ви е одобрен за участие в Двадесет и 
третата ученическа конференция, за което Ви поздравяваме.  

Всички проекти по информатика и ИТ ще участват на постер-сесия. За участие в постер–сесията 
е достатъчно да се изготви и отпечата разширено резюме на проекта в обем не повече от шест 
страници (формат А4). По желание на авторите може да се оформи по-голямо табло (постер). 
Проектите по информатика и информационни технологии са придружени и от компютърни 
демонстрации. Журито оценява умението на авторите да представят основните резултати на 
разработката си и да отговорят на поставените въпроси. Не поемаме ангажимент за наличие на 
интернет. Моля, носете си разклонител. 

Всички проекти по математика ще бъдат презентирани пред журито, като за целта е добре да 
изготвите презентация. Времето за докладване е до 15 мин., които включват и 3 минути за въпроси, 
отговори и дискусия по темата. Изложението трябва да бъде кратко и ясно, да дава точна представа 
за същността на проекта и най-вече за приноса на автора/авторите по разработената тема. По време 
на докладването журито оценява умението на авторите да представят и защитят разработката си и 
да отговорят на поставените въпроси. 
 

ДВАДЕСЕТ И ТРЕТАТА УЧЕНИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ 

ще се проведе в град Плевен, хотел „Ростов“ 

 

ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОГРАМА 
 

13 януари 2023 г. 
14:00 – 17:00  Регистрация и настаняване, хотел „Ростов“ 
18:00 – 19:00  Откриване и техническа конференция, Зала „Гена Димитрова“,  
 ул. „Димитър Константинов“ № 2 

 

14 януари 2023 г. 
Хотел „Ростов“ 

09:00 – 14:00  Презентационни и постер сесии на участниците 
16:00 – 18:00  Research Science Institute 2022 и българското участие в школата, с участието на 

Илияс Номан, Петър Гайдаров и доц. Евгения Сендова 
18:00 – 19:30  Официално закриване на УК’23. Награждаване  

 

15 януари 2023 г. 
09:00 – 12:00 Отпътуване 
Подробната научна програма ще бъде изпратена на участниците и ще бъде публикувана на сайта на 
УчИМИ след 10 януари 2023 г. 

 
  

https://goo.gl/maps/DM25sKMqMr3rSH2m6
https://goo.gl/maps/DM25sKMqMr3rSH2m6
http://www.math.bas.bg/hssi/
http://www.math.bas.bg/hssi/


 
 
 

НАСТАНЯВАНЕ  

Научната програма на Двадесет и третата ученическа конференция на УчИМИ ще се проведе в 
конферентните зали на хотел „Ростов“, Плевен.  

Участниците и техните ръководители/придружители трябва сами да се погрижат за резервацията си.  

Настаняването в хотел „Ростов“ не е задължително, а само препоръчително за удобство на 
участниците. 
 

 
 

ЗА ВЪПРОСИ И ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ 

Албена Василева – координатор на УчИМИ 
e-mail: hssimi2001@gmail.com, тел. (02) 979 38 37, 0888 674599 

 

https://rostov.bg/контакт/
mailto:hssimi2001@gmail.com

