
 

 

 

 

 

 

 

Национална среща  

"ФАЛШИВИТЕ НОВИНИ ПРЕЧАТ НА НАШИТЕ ПРАВА, 

СИГУРНОСТ И УЧАСТИЕ" (11-13.10.2020 г, Бургас) 

По проект  

„ФАКТИТЕ, МОЛЯ! БОРБА ПРОТИВ ФАЛШИВИТЕ НОВИНИ – 

НАЦИОНАЛНИ И ЕВРОПЕЙСКИ ПОЛИТИКИ, НАСОЧЕНИ КЪМ 

МЛАДЕЖТА!“ 2019-2-BG01-KA347-062709 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЪФИНАНСИРАН ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ +, ИЗПЪЛНЯВАН ОТ ФОНДАЦИЯ 

ЕВРОПАРТНЬОРИ 2007 И РУО- БУРГАС. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
ПРОГРАМА 

1 ден - 11 октомври, неделя 

До 17 часа – Пристигане и настаняване на участниците в хотел „Аква“, гр. Бургас, ад-

рес: 8000,  бул. „Демокрация“, к-с „Лазур“, номер на рецепцията – 056/83 35 35.  

Съобразно санитарните изисквания участниците ще бъдат настанени в самостоятелни 

стаи. Всички дейности ще се провеждат в хотел „Аква“- Бургас. 

18,00 – 19,30 часа – Сесия за ориентация в  зала „Амфибия“ към хотела Аква“ – регис-

трация, получаване на учебни материали, попълване на декларации, разяснения за про-

тичането на срещата. 

19,30 часа – вечеря. 

 

2 ден, 12 октомври, понеделник – зала „Амфибия“, хотел „Аква“ - Бургас 

Първи панел. Модератори: инж. Виолета Илиева – началник на РУО-Бургас, и г-н 

Недялко Тенев, ученик в ППМГ „Акад. Н. Обрешков“ Бургас 

9,30- 9,45 часа – откриване на националната среща и представяне на проекта – инж. 

Виолета Илиева и проф. дпн Татяна Дронзина в СУ „Климент Охридски“-София. Позд-

равителен адрес от кмета на Бургас г-н Димитър Николов 

Представител на МОН   

9,45 – 10,30 часа – официални приветствия  

Г-н Димитър Бойчев, народен представител в 44 НС   

Г-жа Ася Пеева, народен представител в 44 НС 

Г-н Вълчо Чолаков, областен управител на област Бургас  

Д.и.н. Янка Такева, Синдикат на българските учители  

Г-жа Йорданка Ананиева, заместник кмет на община Бургас 

Г-жа Кристиана Димитрова, експерт по медии  

 

10,30 – 11,00 часа – Пресконференция и срещи с медиите  

11,00 – 11,45 часа – Втори панел. Модератори: проф. дпн Татяна Дронзина и г-н Ди-

митър Николов, ученик в ППМГ „Акад. Н. Обрешков“ Бургас 

Дин Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители към КНСБ 

Д-р Юлиан Петров, председател на Синдикат Образование, КТ Подкрепа  

Г- жа Катя Балтаджиева, представител на Сдружението на директорите в средното об-

разование 

Дискусия  

  

11,45 – 12,15 часа – кафе пауза.  

12,15 – 13,15 часа – Трети панел. Модератори: проф. дпн Татяна Дронзина и г-ца Ма-

риела Тодорова Тодорова "ПГЧЕ "Васил Левски" 

 

 

 



 

Представяне на сайта на проекта– от създателите на сайта, г-н Димитър Стоянов Нико-

лов и г-н Недялко Живков Тенев, ученици от ППМГ "Акад. Никола Обрешков" – Бур-

гас   

Представяне на резултатите от социологическото изследване – от екипа на изследване-

то  

Представяне на сборника по проекта – проф. дпн Татяна Дронзина  

Дискусия  

 

13,15 – 15,00 часа – обяд.  

15,00 – 16,30 часа  

Четвърти панел. Модератори: инж. Виолета Илиева и г-ца Стела Стоянова Николо-

ва НЕГ “Гьоте” 

Г-н Никола Миладинов, Представителство на Европейската комисия в България (дис-

танционно включване)  

Г-н Йордан Божилов, председател на Софийския форум за сигурност – „Фалшивите 

новини и как да се борим с тях“ 

Филми и интерактивни игри посветени на темата 

 

16,30 – 17,00 часа – кафе пауза. 

 

Пети Панел  

Модератори: г-н Боян Симеонов Михов НЕГ “Гьоте” и г-ца Мариела Тодорова Тодо-

рова "ПГЧЕ "Васил Левски" 

17,00 – 18,30 часа – интерактивни игри за насърчаване на критичното мислене и спра-

вяне с  фалшивите новини 

 

18,30 часа – вечеря.  

 

3 ден, 13 октомври, понеделник– зала „Амфибия“, хотел „Аква“ – Бургас 

Шести панел  

Модератори: г-жа Соня Димова и г-ца Катина Сталева  

9,00 – 10,15 – г- жа Диана Саватева, заместник кмет община Бургас  

9,15  - 10,00 часа – работа по групи и изработване на документ „Нашите препоръки към 

европейските и националните институции за справяне на фалшивите новини“.  

10,00 – 10,30 часа – представяне на резултатите от груповата работа. 

10,30 –11,00 часа -  оценка на националната среща и връчване на сертификатите.   

Закриване на семинара.  

Отпътуване на участниците.  

 

Забележка: Предвид санитарната ситуация свързана с КОВИД 19, са възможни из-

вестни промени в програмата.  

 


