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Официалното откриването на състезанието се
състоя на 10 април в залата на читалище “Яна Лъс-
кова”  в стария град. Беше представена богата ху-
дожествена програма. Участниците в олимпиадата
и гостите бяха приветствани от председателя на На-
ционалната комисия на олимпиадата доц. д-р Ру-
мен Пенин (СУ „Св. Кл. Охридски“), от Христина Мар-
кова – старши експерт по география в МОН и от Жив-
ко Георгиев - началник отдел Оразование към об-
щина Несебър.

Проведе се среща на учители и експерти от Ре-
гионалните инспекторати с г-жа Хр. Маркова и пред-
ставители на Националната комисия, на която бяха
обсъдени въпроси, свързани с регламента на олим-
пиадата по география и икономика и проблемите,
свързани с подготовката и протичането на състеза-
нието на различни нива.

Незабравими спомени у всички остави и турис-
тическата обиколка из културно-историческите за-
бележителности на Несебър. След първия състеза-
телен ден доц. д-р Румен Пенин сподели впечатле-
ния  от пътешествието си на п-в Индокитай.

Състезанието

Предварителният теоретичен етап на Нацио-
налната олимпиада се проведе на 11.04.2009 г. Учас-
тниците бяха разделени в две възрастови групи –
младша (5-7 клас) и старша (8-12 клас). По регла-
мент участниците решаваха тест от 40 въпроса. Мак-
сималният брой точки, които всеки участник може-
ше да получи, бе 200. За заключителния етап в къс-
ния следобед на 11.04.2009 г. се класираха по 7 уче-
ници от двете възрастови групи, събрали най-голям
брой точки от теста.

V НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА ПО ГЕОГРАФИЯ
И ИКОНОМИКА –  НАЦИОНАЛЕН  КРЪГ

От 11 до 12 април 2009 г. в  град Несебър се проведе третият кръг на Петата Национална олимпиада по
география и икономика. Според регламента до него бяха допуснати първите най-добре представили се на
втория кръг на олимпиадата участници от всяка област в страната.

Заключителният етап се проведе в две части. Ре-
зултатите на участниците от предварителния етап
не се отчитаха. Първоначално участниците от двете
възрастови групи решаваха тест от 20 въпроса с мак-
симален брой точки 100.

Втората част на състезанието беше практичес-
ка и  се проведе на 12.04.2009 г., като всеки участник
отговаряше устно пред комисията и публиката на 4
въпроса. Два от въпросите бяха мултимедийни. Със-
тезателите трябваше да покажат умения да посоч-
ват местополжението на обекти на картите,  да ана-
лизират графични изображения, да разпознават фо-
тографии, да характеризират природни области, из-
брани страни, да правят изводи, сравнения и да изра-
зяват мнение по важни проблеми като глобалното
затопляне, някои демографски процеси и др. За все-
ки отговор получаваха от 2 до 6 точки. Средната оцен-
ка от практическия етап и резултатът от теста сфор-
мираха крайния брой точки на всеки участник.
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Младша възрастова група

1. Никола Тодоров Джаков (СОУ “Хр. Ботев”, Русе)
2. Габриела Йоскова Хинкова (54. СОУ, София)
3. Даниел Вълков Господинов (ПМГ “Ив. Вазов”, Димитровград)

4. Мирослава Ангелова Ангелова (ОУ “Ив. Вазов”, Харманли)
5. Мартин Емилов Николов (СОУ “Св. П. Хилендарски”, Златица)
6. Джейхан Бюрханов Джемилов (I ОУ, Търговище)
7. Николай Георгиев Николов (СОУ “П. Р. Славейков”, Кърджали)

В края на състезанието всички участници в олимпиадата бяха наградени с грамоти от община Несебър
и награди от спонсорите: National geographic в България, община Несебър, изд. „Булвест 2000“, списание
Одисей, и др. Първите трима получиха медали, грамоти от МОН, глобуси и много географски книги. С
награди бяха отличени и преподавателите, класирали свои ученици на челните места на олимпиадата.

Класиране на учениците от заключителният етап на
V Национална олимпиада по география и икономика
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Успех на участниците  от националния ни отбор в поредната международна олимпиада по география на
National geographic, която ще се проведе от 11 до 16 юли 2009 г. в Мексико!

Валентина Стоянова

Старша възрастова група

1. Коста Дониславов Шатров (ГПНЕ “Гьоте”, Бургас)
2. Илия Иванов Тамбураджиев (32. СОУ, София)
3. Панайот Янков Костов (ХГ “Св. Св. Кирил и Методий”, Казанлък)

4. Коста Цанков Кючуков (ПГМТ “Проф. Цв. Лазаров”, Пловдив)
5. Преслава Младенова Пенева (СОУ “Хр. Ботев”, Попово)
6. Илия  Попстоянов Димитров (НПМГ, София)
7. Марин Стефанов Бакърджиев (ПМГ “Н. Обрешков”, Казанлък)

Тази година домакинството на олимпиадата е било на
много високо ниво, за което научаваме и от регионалните
медии (вж. сайта на “География ̀ 21”). За добрата организация
на националния кръг принос има и бургаският учител по
география в ГПНЕ “Гьоте” Стойчо Димитров. Неговият ученик
Коста Шатров за втори пореден път е национален победител,
но и за втори пореден път няма да може да участва в
международната олимпиада – този път в Мексико – поради
възрастовите ограничения. Те са причина на 15 и 16 май
2009 г. в София да се проведе допълнителен кръг с 10-те
най-добре представили се участници на възраст до 16
години, който да излъчи национален отбор от трима души.

Крайно време е националната ни олимпиада да бъде
съобразена с регламента на съответната за годината
международна олимпиада по география – тя се провежда с
редуване през две години от National geographic (САЩ) и от
IGU (МГС). През 2010 г. предстои олимпиада в Тайван на
МГС. Докато американската набляга на общата култура,
олимпиадата на МГС изисква и географски умения,

включително и за практическа работа. В досегашните си 5 варианта българската олимпиада е по-близо до
тази на National geographic. (бел. ред).


