
НА ТЕМА: 

“РАСТЕНИЯТА  И ТЯХНОТО ЗНАЧЕНИЕ ЗА ХОРАТА ЖИВОТНИТЕ И ОКОЛНАТА СРЕДА“ 

И ПОД ТЕМИ 

Бобовите растения и тяхното значение за хора животни и околната среда 

 
 КАКВО? ОРГАНИЗИРАНА ОТ АГРОБИОИНСТИТУТ ССА, 
ПО ПРОЕКТ SEARCH финансиран от ЕС 
КЪДЕ? 

КОГА? 
 

За информация за участието в конкурсите, програмата и всички новости посетете Фейсбук 
страницата на Агробиоинститут https://www.facebook.com/agrobioinstitute/ и web страницата  

на АгроБиоИнститут www.abi.bg 

 
При ограничения за организиране на мероприятия наложени заради пандемията COVID  мероприятието ще се проведе он 

лайн под формата на презентации и клипове на Фейсбук страницата и на сайта на АгроБиоИнститут 

 
 

• Забавна Биология Презентации, опитни постановки, демонстрации и постери свързани с посочените  под теми  

от учени от АБИ и други И-ти на ССА, както колеги от БФ и студенти – от 17 до 22 часа, зала на АБИ.  

  

• Европейски кът –Европейски кът – рекламни флаери за проекта  SEARCH, постери и други рекламни материали свързани с  

проекти по програма Хоризонт финансирани със средства от ЕС, както и на Националната научна Програма „Храни – финансирана  

от МОН , начален час 17 до 22 ч, фоайе ГЦ  

 

• Арт-студио-“Лили“ – ще бъдат предоставени разнообразни материали за изработване на картички, рисунки апликации за  

най-малките посетители, за да развихрят въображението си и представят своето виждане за значението на растенията, 

начален час от 17 часа  до  21 часа, зала на АБИ 

 

• Обявяване на наградите и връчване на грамоти и награди на победителите в конкурсите- първа, втора и трета награда  

/на жури и публика/ във всички възрастови категории в различните конкурси, сертификати за участие на всички включили се  

в конкурсите  20.00 до 20.30 ч, фоайе АБИ 

  

• Изложба Изложба на всички рисунки участващи в конкурса, есета мултимедийно представяне на снимките, презентациите и 

 видеата участващи в конкурсите, фоайе АБИ –  през цялото време на мероприятието, 17-22 ч.  

 

• Забавна викторина за всички посетители от различни възрасти – начален час 21 ч фоайе АБИ 

 

* За всички посетители, гости, участници ще има осигурени безалкохолни напитки, плодове и снаксове 

http://www.abi.bg/

