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О Б Щ И Н А  Б У Р Г А С  
8000 Бургас, ул.”Александровска” № 26 

тел. централа: 056/ 84 09 15-19; факс: 056/ 84 13 14 

www.burgas.bg; електронна поща: obshtina@burgas.bg 

 

 
До г-н Красимир Стоянов, 
Директор на ПМГ „Академик Никола Обрешков” 
 
 
 

ПОКАНА 
 

За участие в програмата на международното изложение  „Световно образование”, 
организирано  в партньорство с община „Бургас”  

 
 
Уважаеми г-н Директор,  
 
Община Бургас има удоволствието да покани Вас, както и  учителите и учениците от 
повереното Ви училище, за участие в програмата на предстоящото изложение по 
международния проект  „Световно образование”, посветено на висшето образование в 
чужбина, което ще се проведе на: 
 

9 октомври в Бургас, хотел „Приморец” – 11 до 16 часа 

   

Чрез Вас бихме искали да поканим учителите и учениците от повереното Ви училище да 
се срещнат лично с представители на близо 20 университета от Европа и САЩ, както и на 
български университети със съвместни програми от чужбина, за да научат от първа ръка 
подробности относно условията за прием и възможностите за финансиране на обучението 
в чужбина и България.   

Акценти на Световно Образование, октомври 2013 г.: 

•  Прием в университети от Великобритания чрез специализирания център за 
информация и кандидатстване на британската централизирана система (UCAS), 
възможности за лични срещни с представители на елитни британски държавни 
висши училища, безплатните консултации за образование в чужбина. 

•  Актуална информация за кандидатстване и прием в Холандия, Дания, Швеция, 
Швейцария, Норвегия, Италия, САЩ и др.  

• Безплатни семинари за кариерно и професионално ориентиране. 

•  Участие в технологичното състезание „Предизвикателство за иновации”, 
организирано от Инженерния институт по приложни науки Ханзе в партньорство с 
Philips, Холандия по темата „Използвай сензорните технологии, за да направиш 
проект за детска площадка на бъдещето – предназначено за учениците от 11 и 12 
клас. При заявен интерес се формират екипи, които получават материали и 
инструкции за осъществяване на проекта. Те ще разполагат с 5 месеца да 
реализират своята идея, която да представят в кратък видео материал. Наградата 

http://www.burgas.bg/
http://www.youtube.com/watch?v=lFF6m6bIkqg
http://www.youtube.com/watch?v=lFF6m6bIkqg
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за победителите е образователно пътуване с техническия им ръководител 
през юли 2014 г. до института Ханзе и посещение в завода на технологичния 
гигант Philips в Холандия. Награди от състезание на института вече получиха 
отборите на СМГ (през 2012 г.) и НПМГ, София (2013 г.). 

Регистрацията на учениците за изложението е безплатна и става през сайта на проекта 
„Световно образование” www.world-education.eu или www.integral.bg.  

Предвид значимостта на събитието за учениците в Бургас и региона и необходимостта да 
се възползваме максимално от опита на чуждестранните експерти по образование, бихте 
могли да публикувате настоящата покана в интернет страницата на повереното Ви 
училище или да я направите достояние на ученици и учители!  

 

 
С уважение, 
 
Веселина Таралова   - Директор „Образование и демографски въпроси”    

 

http://www.world-education.eu/
http://www.integral.bg/
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