
  

ПЕТНАДЕСЕТА НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА  

ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА 

ВИДИН, 12-14 АПРИЛ 2019 г. 
 

П Р О Г Р А М А 
 

 12 април 2019 г. 

 

От 13,00 - 17,30 ч. 

 

От 18,00 - 19,00 ч. 

От 19,00 - 19,30 ч. 

От 20,00 ч. 

 

Регистрация на участниците и настаняване в хотели “Бонония”, ”Ровно“ и” и 

„Дунав“. 

Официално откриване на олимпиадата - зала „Симфониета“ – Видин. 

Техническа конференция - зала „Симфониета“ – Видин. 

Официална вечеря в ресторант „Бонония”. 

 

     13 април 2019 г. 

6,30 - 7,10 ч. 

7,10 - 7,30 ч. 

Закуска в хотели “Бонония”, ”Ровно” и „Дунав“. 

Придвижване на участниците в олимпиадата до ОУ „Любен Каравелов” – гр. 

Видин (автобуси – паркинг хотел „Бонония“ и хотел „Ровно“). 

7,30 - 7,45 ч. Настаняване на участниците по зали - ОУ „Любен Каравелов” - гр. Видин. 

8,00 - 9,00 ч. Предварителен писмен изпит – зали на ОУ „Любен Каравелов” – гр. Видин. 

9,30 - 12,30 ч. Посещение на пещера „Магура“ или разходка из гр. Видин: замък „Баба 

Вида“, музей „Кръстата казарма“, мавзолей на екзарх Антим I, джамия на 

Осман Пазвантоглу, музей „Конака“ (автобуси от ОУ „Любен Каравелов“ – 

гр. Видин) 

12,30 - 16,00 ч. Свободно време. 

16,00 - 16,30 ч. Придвижване на участниците в олимпиадата до ОУ „Любен Каравелов” – гр. 

Видин (автобуси – паркинг хотел „Бонония“ и хотел „Ровно“). 

17,00 - 17,20 ч. 

17,30 - 17,45 ч. 

 

19,00 - 20,00 ч.  

 

Мултимедиен тест – зали ОУ „Любен Каравелов” – гр. Видин. 

Придвижване на участниците в олимпиадата до хотел „Бонония“ и хотел 

„Ровно“ (автобуси  от ОУ „Любен Каравелов” – гр. Видин). 

Обявяване на резултатите (предварителен писмен изпит и мултимедиен тест) 

– вход и сайт на ОУ „Любен Каравелов” – гр. Видин 

       14 април 2019 г. 

6,30 - 7,10 ч. 

7,10 - 7,30 ч. 

 

7,30 - 7,45 ч. 

Закуска в хотели “Бонония”, ”Ровно” и „Дунав“. 

Придвижване на участниците в олимпиадата до ОУ „Любен Каравелов” – гр. 

Видин (автобуси – паркинг хотел „Бонония“ и хотел „Ровно“). 

Настаняване по зали.  

8,00 - 9,00 ч.                         Писмен отговор на проблемни въпроси - зали ОУ „Любен Каравелов” – гр. 

Видин. 

9,00 – 12,00 ч. 

12,00 ч. 

Свободно време. 

Обявяване на резултатите, награждаване и закриване на олимпиадата – 

конферентна зала на ОУ „Л. Каравелов” – гр. Видин. 

12,30 ч. Придвижване до хотели „Бонония“ и „Ровно“ (автобуси от ОУ „Любен 

Каравелов”).  

13,30 ч.                   Отпътуване на участниците в олимпиадата.  


