
 1 
 

 
ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ 

 
В 19-ТА ГОДИШНА СВЕТОВНА СРЕЩА НА  

WiN GLOBAL НА ТЕМА: 
 

“ЯДРЕНИТЕ ТЕХНОЛОГИИ – ЗА ЕДИН ПО-
ДОБЪР СВЯТ” 

 
 
 

организирана от  

 
  WiN Bulgaria 

 
 

под патронажа на  
 

МИНИСТЪРА НА ИКОНОМИКАТА, 
ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА НА РЕПУБЛИКА 

БЪЛГАРИЯ 
 

АГЕНЦИЯ ЗА ЯДРЕНО РЕГУЛИРАНЕ 
/АЯР/ 

 
БЪЛГАРСКИ АТОМEН ФОРУМ 

(БУЛАТОМ) 
 

АЕЦ”КОЗЛОДУЙ” 
 
 
 
 
 

6-10 юни 2011 г.  
Ваканционен клуб Ривиера, гр. Варна 



 2 
 

СЪДЪРЖАНИЕ: 

І. ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНФЕРЕНЦИЯТА .................................................................... 3 

ІІ. ОРГАНИЗАЦИЯ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА ................................................................. 3 

ІІІ. НАУЧНА ПРОГРАМА ................................................................................................... 5 

ІV. МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА........................................... 5 

V. РЕГИСТРАЦИОНЕН ФОРМУЛЯР .............................................................................. 5 

VІ. ТЕХНИЧЕСКА ОБИКОЛКА ........................................................................................ 7 

VІІ. СОЦИАЛНИ МЕРОПРИЯТИЯ .................................................................................. 8 

VІІI. ТУРИСТИЧЕСКИ МЕРОПРИЯТИЯ СЛЕД ГОДИШНАТА СРЕЩА.............. 8 

IX. ВАЖНИ ДАТИ, СВЪРЗАНИ С ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА....... 11 

 



 3 
 

 

І. ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНФЕРЕНЦИЯТА 

 
1. Изисквания към докладите, които ще бъдат представени по време на 
конференцията – стр. 4 от настоящата информация  

2. Регистрация на участниците в конференцията и запазване на места в хотелската 
база на комплекса – стр. 5, 6 и 7 от настоящата информация 

3. Развлекателни мероприятия, които се предлагат в свободното време на 
конференцията – стр. 8, 9, и 10 от настоящата информация 

ІІ. ОРГАНИЗАЦИЯ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА  

1. ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ  

Председател:    Анна Петрова 

Членове:    Адриана Ваклева  

     Павлина Ценкова  

     Румяна Стоянова 

     Боянка Гъркова 

 Даниела Зайкова 

 Розина Калушева 

     Даниела Милчева 

     Ирена Йорданова 

2. НАУЧЕН КОМИТЕТ  

Председател:    Росица Минакова  

Членове:    Радка Иванова 

Марияна Дичева 

Румяна Стоянова 

Дияна Димитрова 

3. АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ  

За регистрация, финансови въпроси и въпроси, свързани с подготовката на програмата на 
конференцията: 

БУЛАТОМ 

София 1000, ул. “Веслец” №16 

тел./факс: 02/ 93 98 150 

e-mail: info@bulatom-bg.org 

4. ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ НА РАБОТА И ЦЕЛИ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА  

• Конференцията ще се проведе в рамките на три работни дни в периода 6 - 10 юни  2011 г. 
Участниците в конференцията, които ще представят доклади, трябва да посочат при подаване 
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на резервационния си формуляр в коя секция искат да бъде представен доклада им, като 
Научният комитет си запазва правото да прави промени по разпределението на докладите.  

• Работа на секциите ще се осъществи на принципа на “кръглата маса”. По всяка от обявените в 
работната програма секции ще има предварително избран основен докладчик и един или повече 
поддокладчици Всички заявени за участие на по-късен етап или извън определения срок 
доклади ще бъдат изложени на постери. Научният комитет на конференцията си запазва 
правото, в изключителни случаи, когато определен заявен доклад представлява особен интерес 
за всички участници, да го включи за представяне в работата на съответната секция като 
поддоклад, независимо, че е изпратен след обявения краен срок.  

• Работата на пленарната сесия ще започне на 07.06.2011 от 9.00 часа в определената за това 
зала по програма. Работа на всяка секция, с изключение на секция № 1, която ще започне 
работа на 07.06.2011 от 13.00 часа, ще започва от 9.00 часа на 08.06.2011 и съответно на 
09.06.2011 в определената за това зала по програмата.  

• Организационният комитет ще осигури наличието на всички доклади от конференцията на 
интернет страницата на WiN България: www.win-bulgaria.org 

• Всяка фирма, която участва със свои представители в конференцията, ще има право да 
организира свое представяне на специално организирани за целта изложбени щандове. За 
уточняване на детайли по осъществяването на тази инициатива желаещите могат да се обръщат 
директно към Организационния комитет. 

• Бюро “Регистрация” ще бъде разположено на I етаж на хотел “Ривиера Бийч”. То ще работи 
от 10:00 до 22:00 часа на 06.06.2011 г. и от 8:00 до 16:00 ч. на 07, 08 и 09.06.2011 г. Апелираме 
към всички участници в конференцията да пристигнат във в.к. “Ривиера” и да се регистрират на 
06.06.2011 г. Регистрация за участие на 7 и 8.06.2011 г., непосредствено преди започване на 
конференцията, ще се извършва по изключение. За по-лесната ориентация на делегатите ще 
има указателни табели както за мястото на провеждане на конференцията, така и за Бюро 
“Регистрация“. 

5. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОКЛАДИТЕ  
• Всички делегати, които искат да участват в работата на конференцията с доклад, ще трябва да 
изпратят своята разработка най-късно до 05.05.2011. Съответният доклад трябва да бъде 
придружен с кратко резюме.  

• Както бе обяснено в предишния раздел на поканата, заявените доклади ще бъдат 
разпределяни от Научния комитет за представяне в съответните секции или ще бъдат 
предоставени на вниманието на участниците в конференцията на постери. Затова авторите на 
докладите трябва да имат предвид:  

• Изготвеният доклад да бъде не повече от 12 страници – около 15 мин. представяне; 

• Доклад за дадена страна – около 8 мин. представяне;  

• Материалите трябва да бъдат изготвени на работния език на конференцията (английски) и 
изпратени в електронен формат на e-mail адрес: info@bulatom-bg.org, на вниманието на г-жа 
Росица Минакова – Председател на Научния комитет. 

• Авторите на доклади ще бъдат уведомени от г-жа Минакова в едноседмичен срок след 
получаване на доклада им дали са приети за участие в конференцията. Една седмица след 
изтичане на крайния срок за депозиране на докладите за участие в конференцията 
(13.05.2011 г.) на всички участници с разработки ще бъде изпратена конкретна информация в 
коя секция ще участва доклада им.  
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ІІІ. НАУЧНА ПРОГРАМА 

1. СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ТЕХНИЧЕСКИ СЕКЦИИ ПО ВРЕМЕ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА   
 

Секция 1: Безопасност и сигурност, ефективно управление и управление на РАО 
Секция 2: Ядрени технологии и бъдещи перспективи  

Секция 3: Комуникация и трансфер на знания  

Секция 4: Ядрена енергия и медицина  

2. ПРЕДВАРИТЕЛНА ДЕЛОВА ПРОГРАМА НА КОНФЕРЕНЦИЯТА  
Ще бъде уточнена на по-късен етап 

3. ОФИЦИАЛНИ ЕЗИЦИ  
Официалните езици на конференцията са български и английски. 

ІV. МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА  

1. МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ  

Ваканционен клуб “Ривиера” е разположен сред уникален естествен парк с вековни дървета на 
брега на морето. Намира се на 17 км. североизточно от гр. Варна, в непосредствена близост до 
к.к. ”Златни пясъци” и на 27 км. от летище Варна. 

Бившата правителствена резиденция, днес предлага пет хотела и е известна като изключителен 
център за бизнес туризъм. 

Конференцията ще се проведе в две зали на хотел Ривиера Бийч на в.к. Ривиера. 

За повече информация относно в.к. Ривиера посетете:  

www.rivierabulgaria.com  

V. РЕГИСТРАЦИОНЕН ФОРМУЛЯР 

1. ФОРМА НА РЕГИСТРАЦИОННИЯ ФОРМУЛЯР  

Регистрационният формуляр е приложен към настоящата обява. Моля, попълнете го и го 
изпратете на Булатом:  

- факс: 02 939 81 50 или  

- e-mail: info@bulatom-bg.org, не по- късно от 13 май 2011 г.  

1.1 Такса правоучастие 

Такса правоучастие (в лева) 200  

Таксата правоучастие включва: организация на конференцията, достъп на участниците до 
научните сесии, материали за конференцията, делегатски комплект, коктейл, кафе-паузи. 

1.2 Начин на плащане на такса правоучастие 

Заплащането на такса правоучастие се извършва задължително авансово чрез:  
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Платежно нареждане по банкова сметка на WIN България: 

SWIFT BIC код на Райфайзенбанк: RZBBBGSF 

Банкова сметка (лева) – BG59RZBB91551038626801 

Моля изпишете ясно Вашето име и “Световна годишна международна конференция” върху 
всички банкови документи. 

Единствено плащането на такса правоучастие по банков път е гаранция за регистрацията 
на делегата, както и за настаняването му в избран от него хотел. Организационният 
комитет не поема ангажимент за запазване на хотелски стаи и регистрация на участници 
без преведена такса правоучастие. 

Плащане в брой или с кредитна карта на място ще се допуска само за участници в 
конференцията, които са заявили желание за участие след 4 юни 2011 г.  

1.3 Потвърждение за получаване на регистрационна форма и настаняване 

След получаване на регистрационния формуляр и плащането на такса правоучастие, 
Организационният комитет ще уведоми съответния участник по е-mail, че е регистриран като 
делегат, както и ще потвърди настаняването му в избрания от него тип хотел. Информация за 
името на хотела (ако той е настанен във в.к. Ривиера) ще бъде изпратена на регистрирания 
участник 7 дни преди началото на конференцията. Копие от отчетния документ (фактура) за 
платена такса участие ще бъде изпратена по факс, а по време на регистрация на участника, на 
място, ще му бъде предоставен оригиналният документ. За участници, които изискват 
незабавно получаване на оригинален отчетен финансов документ, същият ще бъде изпратен по 
пощата на посочен от съответния участник адрес.  

1.4 Анулиране и възстановяване на суми за такса правоучастие 

• Преди 30.04.2011 се възстановява сума, равна на таксата за правоучастие, като от нея се 
удържа стойност, равна на 10 % от тази такса за административни  разходи.  

• Преди 13.05.2011 се възстановява сума, равна на таксата за правоучастие, като от нея се 
удържа  стойността на първата нощувка в заявения вече хотел и 50 % от такса правоучастие за 
административни разходи. 

• След 13.05.2011 не се възстановяват суми от такса правоучастие. 

Заявки за анулиране ще се считат за валидни, само ако са изпратени в писмена форма до 
Организационния комитет на конференцията, по е-mail или по пощата (важи датата на 
изпращане на писмото от пощенското клеймо). 

2. ХОТЕЛСКИ РЕЗЕРВАЦИИ И ПЛАЩАНЕ НА ХОТЕЛСКОТО НАСТАНЯВАНЕ  

За участниците в конференцията са резервирани стаи на преференциални цени в три категории 
хотели на в.к. “Ривиера” и к.к. “Златни пясъци”.  

Хотелите в к.к. Златни пясъци са избрани в непосредствена близост до в.к. Ривиера.  

Резервации за хотел се правят на базата на информацията, попълнена от съответния участник в 
регистрационния формуляр и в съответствие с изискванията, посочени в точка V.1.2 от 
настоящата информация. 

В таблицата по-долу е посочен първоначалния брой на наличните видове стаи в различните 
категории хотели, както и техните цени. 

Актуална информация за наличните стаи в момента, в който всеки участник реши да се 
регистрира, може да се намери в интернет страницата на Булатом /www.bulatom-bg.org/. Броят 
на свободните места в съответните хотели ще се коригира ежедневно в зависимост от вече 
направените към Организационния комитет на конференцията резервации.  
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При пристигане, участниците заплащат на рецепцията на хотела в брой или с кредитна 
карта, преди настаняване, сумата за резервираните нощувки. В противен случай същите 
няма да бъдат настанени. Всеки участник в конференцията на място ще получи отчетен 
документ за престоя си от съответния хотел при поискана такава услуга от негова страна.  
 
При направена заявка за участие, резервация на хотел и в последствие анулиране на същата от 
страна на съответния участник, от вече изпратената сума за такса правоучастие ще се удържа 
стойността на първата нощувка, съобразно указанията в раздел V.1.4. 

При направена резервация и по-късно пристигане на съответния участник (с един или повече 
дни), по каквито и да било причини, без да е писмено подадена за това информация към 
Организационния комитет до 13.05.2011 г., съответният участник ще дължи персонална 
неустойка към хотела. В случай че съответният участник не пристигне по каквито и да било 
причини, неустойката към съответния хотел ще се поеме от Организационния комитет за 
сметка на вече заплатената такса правоучастие, раздел V1.4.  

Цени в евро: 
 

 Стандартна стая Стая лукс Апартамент 

Категория 
Хотел 

Един 
човек 

Двама 
души 

Нали
чност 

Един 
човек 

Двама 
души 

Налич
ност  

Един 
човек 

Двама 
души 

Налич
ност  

* * * * * 
в.к. Ривиера 

55 

 

 

70 75+3 
мезо
нета 

70 

 

95 

 

 

15 120 155 
 

2 

 
* * * * 

в.к. Ривиера 

45 

 

55 

 

10 - - - 70 
 
 

80 
 
 

5 

 

* * *  

(к.к. Зл. Пясъци 
х-л “Градина”) 

12 18 45 - - - - - - 

 
Цените са за стая на ден и включват нощувка, закуска и застраховка. 
Тези цени са валидни само в случай, че резервацията за хотел е направена чрез Булатом. 
Искания за промени в хотелското настаняване (вида на хотела или броя на нощувките) следва 
да бъдат изпращани в писмена форма към Организационния комитет на конференцията, а не 
директно в хотелите.  

2.1. Потвърждаване на хотелските резервации 

След получаване на попълнена форма за участие в конференцията и хотелско настаняване, 
както и плащане на такса правоучастие (виж раздел V1.3), съответният участник ще получава 
потвърждение от Организационния комитет по е-mail за резервираното на негово име място в 
пожелания от него вид хотел. Седем дни преди началото на конференцията всеки участник, 
който е направил заявка за настаняване във в.к. „Ривиера”, ще получи информация за 
конкретния хотел, в който ще бъде настанен. 

VІ. ТЕХНИЧЕСКА ОБИКОЛКА 

Участниците, които имат желание да посетят АЕЦ „Козлодуй“, трябва да пристигнат на летище 
София на 5.06.2011 г. не по-късно от 16.00 ч. Молим да се има предвид от потенциалните 
участници, че връщането им трябва да бъде организирано от летище „Варна“. Пътуването 
София-Козлодуй-София и хотелското настаняване в гр. Козлодуй ще бъде организирано.  

Програма на посещението:  

• Пристигане на летище София – не по-късно от 16.00 ч. на 05.06.2011 
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• Пътуване с автобус от София до Козлодуй  

• Пристигане в Козлодуй – около 19.00 часа 

• настаняване в хотел – 19.00-20.00  

• Вечеря – 20.00 часа (покана за участниците от АЕЦ „Козлодуй“)  

• Закуска - 07.30-08.30 часа на 06.06.2011 в ресторанта на хотела. 

• Посещение в АЕЦ „Козлодуй “ – 09.00-11.00 часа  

• Пътуване от Козлодуй до Варна 

• Пристигане във Варна – около 18.00–19.00 ч.  

• След това участниците следват програмата на конференцията.  

 

VІІ. СОЦИАЛНИ МЕРОПРИЯТИЯ 

1. КОКТЕЙЛ “ДОБРЕ ДОШЛИ” 

Време:  вторник, 7 юни 2011 г., 20:00 ч. 

Място:  кафе „Империал” на в.к. Ривиера  

Включен в такса правоучастие. 

Забележка:  Придружаващи лица, които желаят да участват в социалните мероприятия, 
могат да закупят куверти в Секретариата. Цена на куверт: 35 евро.  

 

2. ВЕЧЕРЯ В БЪЛГАРСКИ РЕСТОРАНТ   
Време:  сряда, 8 юни, 2011, 20:00 ч. 

Място:  …………. 

Цена на куверта: 35 евро.  

Цената за участие във вечерята не е включена в таксата за участие в конференцията и се 
заплаща допълнително заедно с таксата правоучастие предварително чрез платежно 
нареждане по банкова сметка:  

SWIFT BIC код на Райфайзенбанк: RZBBBGSF 

Банкова сметка (лева) – BG59RZBB91551038626801 
Моля изпишете ясно Вашето име и “Световна годишна международна конференция” върху 
всички банкови документи, както е обяснено в секция V1.2. 
 
 

VІІI. ТУРИСТИЧЕСКИ МЕРОПРИЯТИЯ СЛЕД ГОДИШНАТА СРЕЩА 

Двудневна екскурзия в гр. Велико Търново 
 

09 юни 2011 (четвъртък), 10 юни 2011 (петък) 
 

Цената на човек е 200 евро и включва транспортните разходи Велико Търново - София, хотел и 
спектакъла „Звук и светлина“. 

Цената на посещението се заплаща заедно с таксата правоучастие предварително чрез :  



 9 
 

Платежно нареждане по банкова сметка:  

SWIFT BIC код на Райфайзенбанк: RZBBBGSF 

Банкова сметка (лева) – BG59RZBB91551038626801 

 
Моля изпишете ясно Вашето име и “Световна годишна международна конференция” върху 
всички банкови документи, както е обяснено в секция V1.2. 

09 юни 2011 (четвъртък) 

15:00 ч. Отпътуване от в.к. „Ривиера“ 

19.00 ч. Пристигане в гр. Велико Търново и настаняване в хотел „Болярски“ 

20:30 - 23:30 ч. Вечеря в хотел „Болярски“ 

21:30 ч. Шоу „Звук и светлина“ 

10 юни 2011 (петък)  

09:00 ч. Посещение на хълма Царевец 

12:30 – 16:00 ч. Обяд и пешеходна разходка в Арбанаси 

16:30 ч. Отпътуване за гр. София 

20:00 ч. Настаняване в хотел в гр. София 

 
 

 
 

Гр. Велико Търново е столица на България в периода на Втората българска държава 

(XII-XIV в.), когато икономиката и културата са във възход. През 1393 г. градът е завладян, 

ограбен, опожарен и почти заличен от турците. След Освобождението през 1878 г., Велико 

Търново отново е столица на България за кратко време. Днес градът е важен административен, 

стопански, културен и исторически център. 
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Шоуто „Звук и светлина“ 

Аудио-визуалният спектакъл „Звук и светлина“е уникална атракция. Програмата е 

създадена от екип български и чешки специалисти, ръководен от режисьора Въло Радев и 

чешкия му колега Яромир Хник. За първи път тази програма е осъществена през 1985 г., за да 

се отбележат 800 години от въстанието на братята Асен и Петър. 

Чрез силата на музиката и ефектното осветление програмата създава незабравим и 

емоционален образ на хълма Царевец и крепостта, съхранявайки историята, величието и 

славата на древната столица Търновград, която е синоним на българския дух и национална 

гордост. 
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За въпроси по цялостната организация на конференцията се обръщайте към:  

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ В СЪСТАВ: 

Председател:    Анна Петрова 
Членове:    Адриана Ваклева   
     Павлина Ценкова  

     Румяна Стоянова 
     Боянка Гъркова 
  Даниела Зайкова 
 Розина Калушева 
     Даниела Милчева 
     Ирена Йорданова 

 
 

За въпроси по научната програма на конференцията се обръщайте към:  

НАУЧЕН КОМИТЕТ В СЪСТАВ:  

Председател:    Росица Минакова  
Членове:    Радка Иванова 

Марияна Дичева 
Румяна Стоянова 
Дияна Димитрова 

 

АДРЕС: 

БУЛАТОМ 

ул. “Веслец” № 16 

1000 София 

тел./факс: 02/ 93 98 150 

e-mail: info@bulatom-bg.org 

www.bulatom-bg.org 
 

IX. ВАЖНИ ДАТИ, СВЪРЗАНИ С ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА 

Краен срок за изпращане на регистрационен формуляр 
13.05.2011 

Краен срок за изпращане по електронен път на доклади и резюмета  
05.05.2011 

Краен срок за подаване на информация на участниците в конференцията, 
настанени в в.к. Ривиера за хотела, в който са настанени. 

04.06.2011 

Време на конференцията 06 – 10.06.2011 


