
БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ 
РЕГИОНАЛЕН АКАДЕМИЧЕН ЦЕНТЪР КАЗАНЛЪК 

ПРОГРАМА за 2017 г. 
Координатор: инж.Владимир Чучумишев 

№ по ред ДЕЙНОСТ Време   (период) 

1 
Подпомагане на проект за местни сватбени обреди „На една 
земя, под едно небе” на ОБ „Искра” чрез съдействие на Института 
за етнология и фолклористика с Етнографски музей – БАН.  

Януари – февруари 
2017г., Казанлък 

2 

Организиране конференция на тема „Причини за национална 
гордост от времето на траките, прабългарите и до днес – или 
какво и кога сме дали на света” с участие на акад. Георги Марков 
- ИИ-БАН, Петко Колев - фондация „Тангра”, ИМ „Искра”, НПМ 
„Шипка-Бузлуджа”, ОБ „Искра”. 

03 – 07 Април 2017 г., 
Казанлък 

3 

Организиране на изложба и среща-дискусия на тема 
„Математика. Жените в математиката” с участието на проф. 
Стефка Буюклиева от ВТУ, акад. П. Кендеров от ИМИ-БАН, ПМГ 
„Н. Обрешков”. 

19 Aприл – 07 май 
2017 г, Казанлък. 

4 

Координация на дейността по подобряване на професионалното 
обучение в област Стара Загора. Съвместна дейност на РАЦ 
Стара Загора, РАЦ Казанлък, Областна администрация, РИО, 
общините от област Стара Загора, професионалните гимназии от 
областта и други партньори. 

2017 г. 

4.1. 

Съорганизация с екипа на проекта ДОМИНО за домакинство на 
бъгаро-швейцарски форум за швейцарския опит в дуалното 
обучение.  Споделяне опита в България на пилотния модел 2015-
2017 г. 

    Май - юни 2017г.,   
Стара Загора, РАЦ 
Ст.Загора, РАЦ К-к 

4.2. 
Участие в регулярните национални форуми "Швейцарска 
подкрепа за въвеждане принципите на дуалното обучение в 
българската образователна система"; 

2017 г., София 

4.3. 

Организиране срещи-дискусии  на тема „Професионалното 
образование – актуално състояние, роля на заинтересованите 
страни, възможности, подкрепа” с участие на общините, бизнеса, 
професионалните гимназии. 

2017г.,  Стара Загора 
и Казанлък            

4.4. Организиране посещения на ученици от професионални гимназии 
в ТУ Габрово и ТУ София-филиал Сливен. Април – юни 2017 г. 

4.5. 
Участие в програмите на община Казанлък за създаване на 
условия за професионална ориентация, професионална 
реализация, личностно и кариерно развитие на младите хора. 

2017 г., Казанлък 

5 Осъществяване на партньорство с Ученическия институт на БАН 
и организиране на съвместни прояви в Стара Загора и Казанлък. 

Април - октомври 
2017 г.,                             

Стара Загора, 
Казанлък 

6 
Търсене на възможности за представяне в Стара Загора и 
Казанлък на лекции от членове на Хумболтовия съюз в България 
и институти на БАН.  

Април - декември 
2017 г.,                             

Стара Загора, 
Казанлък 

7 

Работни срещи на координаторите на РАЦ Стара Загора и РАЦ 
Казанлък с ръководствата на Тракийски университет, Земеделски 
институт, Институт по полски култури и Институт по розата и 
етерично-маслените култури за  набелязване на план за 
съвместни действия в рамките на Националната академична 
мрежа. 

2017 г. 



8 
Организиране на изложба посветена на Колю Фичето под наслов 
„Разрушение и съзидание” с участието на ИМИ-БАН, ОБ „Искра”, 
ИМ „Искра”, музей на фотографията. 

07– 20 Август, 2017 г., 
Казанлък 

9 

Участие в организацията на 13-я международен конгрес по 
тракология „Древна Тракия: мит и реалност” с участието на 
Център по тракология при БАН, НАИМ при БАН, СУ „Св. Климент 
Охридски”, Нов Български университет, ИМ „Искра”. 

03 – 07 Септември, 
2017 г., Казанлък 

10 
Организиране на изложба „Образи и щрихи от голямата война” с 
участието на д-р Цветан Радулов от Научен архив-БАН, музей на 
фотографията, ИМ „Искра”, НПМ „Шипка-Бузлуджа”.  

14 – 29 Октомври, 
2017 г., Казанлък 

11 
Провеждане на работни срещи с представители на фирми от 
Казанлъшкия регион за установяване на отношения с институти 
на БАН и други научни звена от НАМ 

2017 г. Казанлък 

12 
Провеждане на научна конференция на тема „Национална и 
регионална икономика – актуално състояние, потенциал, 
перспективи” с участието на акад. Сгурев, проф. Минесян, др. 

Октомври - ноември 
2017г., Казанлък 

13 Участие в разработване на проект за изграждане на центрове по 
компетентност в НАМ по програма Наука за интелигентен растеж. 

В зависимост от 
детайлите по проекта 

 
 

 


