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П Р О Г Р А М А 
 

 

10.15 – 10.30 ч.  Откриване 

 Приветствие от името на Департамент „Природни науки“, НБУ 

10:30-12:00 ч. Сутрешна сесия 

10.30-11.00 ч. 
Тема на презентацията: Космическа екология 

Радина Николова, студент в БП „Биология – обща и приложна“ в НБУ 

11:00-11:30 ч. 

Тема на презентацията: Замърсяване с тежки метали в природата и 

въздействие върху живите организми 

Екатерина Коева, студент в БП „Биология – обща и приложна“ и 

майнър програма втора специалност „Екология и опазване на околната 

среда“ в НБУ 

11:30-12:00 ч. 

Тема на презентацията: Митове за замърсяванията на атмосферния 

въздух 

Владимир Иванов, студент в магистърска програма „Екологични 

експертизи и контрол“ в НБУ 

12:00-13:00 ч. 

Изложба „Участие на студенти от БП „Екология и опазване на 

околната среда“ и МП „Екологични експертизи и контрол“ в научни 

форуми 

  

 

 
 



 

13:00-18:00 ч. Следобедна сесия 

13:00-13:30 ч. 

Тема на презентацията: Качество на атмосферния въздух и 

мониторинг на емисиите в град София 

Тони Хаджиев, студент в магистърска програма „Екологични 

експертизи и контрол“ в НБУ 

13:30-14:00 ч. 

Тема на презентацията: Производство на пелети в домашни условия 

Мирослав Обрешков, студент в БП „Екология и опазване на околната 

среда“ в НБУ 

14.00-14.30 ч. 

Тема на презентацията: Зелени пространства и тяхното въздействие 

върху човека 

Изабела Михова, студент в БП „Архитектура“ и майнър програма втора 

специалност „Екология и опазване на околната среда“ в НБУ 

14:30-15:00 ч. 

Тема на презентацията: Опазване на околната среда и птиците чрез 

екологични практики и студентски инициативи 

Аделина Савова, студент в БП „Биология – обща и приложна“ и майнър 

програма втора специалност „Екология и опазване на околната среда“ в 

НБУ 

15:00-15:30 ч. 

Тема на презентацията: Резултати от реализацията на пилотен проект 

за осигуряване на свободен интернет достъп в хижите в България 

Боян Пресолски, студент в БП „Телекомуникации" и майнър програма 

„Екология и опазване на околната среда“ в НБУ 

16:00-16:30 ч. 
Тема на презентацията: Козметика и околна среда 

Кристин Мешинска, ученичка ГПИЕ „Мигел де Сервантес“, София 

16:30-17:00 ч. Кафе пауза 

17:00-18:00 ч. 
Дискусия: Подкрепяща педагогическа среда 

Учители от начален и среден курс на обучение, преподаватели в НБУ 

18:00-18:05 ч. Закриване на семинара 

 
Модератор на студентския семинар: доц. д-р Вилма Петкова, преподавател в Департамент 

„Природни науки“ в НБУ 

 
 


