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     КОНКУРСИ, СЪСТЕЗАНИЯ

Състезанието

Предварителният теоретичен етап на Национал-
ната олимпиада се проведе на 24.04.2010 г. Участни-
ците бяха разделени в две възрастови групи – млад-
ша (6-7 клас) и старша (8-12 клас). По регламент учас-
тниците решаваха тест от 40 въпроса. Максимални-

НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА
ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА

Национален кръг (24-25.04.2010 г., гр. Сливен)

ят брой точки, които всеки участник можеше да по-
лучи, беше 200. За заключителния етап на 25.04.2010
г. се класираха по 7 ученика от двете възрастови гру-
пи, събрали най-голям брой точки от теста.

Заключителният етап се проведе в две части.
Първоначално участниците в двете възрастови гру-

пи решаваха тест от 20
въпроса с максимален
брой точки 100. Втората
част на състезанието
беше практическа, като
всеки един от участници-
те отговори устно пред ко-
мисията и публикана на 4
въпроса. Два от въпроси-
те бяха мултимедийни.
Участниците трябваше да
покажат умения да анали-
зират графични изобра-
жения и фотоси, както и
знания по географската
карта. За всеки отговор
те получаваха от 2 до 6
точки. Средната оценка
от практическия етап и
резултата от теста сфор-
мираха крайния брой точ-
ки на всеки участник.

На 24 и 25 април 2010 г. в “града на войводите” Сливен се проведе третият – заключителен кръг на
Националната олимпиада по география и икономика. Според регламента, до националния кръг бяха до-
пуснати първите най-добре представили се участници от всяка област на втория кръг на олимпиадата по
география и икономика.

Официалното откриването се състоя на 23.04 2010 г. в залата на община Сливен. Ученици от града
представиха пред участниците и гостите музикална програма. Участниците бяха поздравени от председа-
теля на Националната комисия доц. д-р Румен Пенин, от г-жа Христина Маркова, старши експерт по
география в МОН, от експерта по география в РИО гр. Сливен г-жа Милка  Карлова, от началника на РИО гр.
Сливен Иван Славов, от заместник-кмета на гр. Сливен и от други.

Незабравими спомени у всички остави туристическата обиколка на Сливен, Котел, Жеравна и Природ-
ния парк Сините камъни, организирана от домакините на олимпиадата. След първия състезателен ден доц.
д-р Румен Пенин сподели впечатленията си от  пътешествието си в Иран.
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Заключителната част се проведе пред
всички гости на националната олим-
пиада от страната и града.

В края на състезанието бяха наг-
радени всички участници в олимпиа-
дата с грамоти от РИО Сливен и награ-
ди от спонсорите.

Националната комисия изказва
своята искрена благодарност на орга-
низаторите на олимпиадата от РИО
Сливен, както и на гостоприемните до-
макини от ПМГ “Добри Чинтулов” - град
Сливен.

 Валентина Стоянова
член на Националната комисия

за провеждането на олимпиадата
по География и икономика

 
№ 

 
Име 

 
Област Училище 

 
Точки 

1. Коста Дониславов  
Шатров 

Бургас ГПНЕ „Гьоте“ 122 

2. Илия Попстоянов  
Димитров 

София - 
град 

НПМГ  118 

3. Владимир Юриев  
Самуилов 

Кърджали СОУ „В. Левски“ 
гр. Крумовград 

111 

4 Владимир 
Георгиев  
Венков 

Велико 
Търново 

ПМГ „В. Друмев“ 110 

5. Илия Иванов  
Тамбураджиев 

София - 
град 

32. СОУ 108 

6. Коста Цанков  
Кючуков 

Пловдив ПГМТ „Проф. Цв 
Лазаров“ 

106 

7. Марин Стефанов  
Бакърджиев 

Стара 
Загора 

ПМГ „Никола 
Обрешков“  
гр. Казанлък 

104 

 

Таблица 2

НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА
РЕЗУЛТАТИ на класираните ученици – СТАРША възрастова група

Заключителен етап, Сливен, 25.04.2010 г.

Бел. ред. От класираните в челните места на заключителния етап на олимпиадата е сформиран национален
отбор, който ще представлява България на Осмата международна географска олимпиада на МГС в Тайпе,
29.07-04.08.2010 г. (вж. бр. 5-6/2009 на сп. „География ‘21”). Пожелаваме успех на нашите представители.
Очаквайте в следващите броеве повече информация за олимпиадата в Тайпе и за българското участие в нея.

№ 
 

Име Област Училище Точки 

1 Даниел Вълков  
Господинов 

Хасково ПМГ „Ив. Вазов“ 
 гр. Димитровград 

115 

2 Апостол Драгомиров 
Савов 

Плевен СОУ „П.К.Яворов“ 113 

3 Пламен Валентинов 
Ангелов 

Добрич ХГ „Св. Св. Кирил 
 и Методий“ 

104 

4 Димитър Димитров 
Димитров 

Бургас ПМГ „Акад.  
Н. Обрешков“ 

102 

5 Йохан Валериев  
Панев 

Враца СОУ „Христо 
 Ботев“ 

99 

6 Иван Борисов 
Борисов 

Ловеч ПМГ 99 

7 Станислава Дончева  
Илиева 

Хасково ПМГ „Ив. Вазов“ 
 гр. Димитровград 

92 
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НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА
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