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                                                                                                               Приложение 2 
 РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ             
 МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА 
 РЕГИОНАЛНО УПРAВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО – БЛАГОЕВГРАД  
      

                                                      
 

 
 

 
 

 
 

  
 

Дата Час Дейност 
 

 
16.03.2018 г. 

(петък) 

след 14:00  
Регистрация и настаняване на участниците в Университетски 
център „Бачиново“, Благоевград. 

18:00 – 19:00 

Официално откриване на Националния кръг на Олимпиадата 
по немски език с тържествен концерт на учениците от Езикова 
гимназия „Акад. Людмил Стоянов“ в аулата във фоайето на 
Университетски център „Бачиново“, Благоевград. 

19:00 
Теглене на жребий за реда на явяване на участниците в аулата 
във фоайето на Университетски център „Бачиново“. 
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20:00 Вечеря. 

 Свободно време.  

 
17.03.2018 г. 

(събота) 
 
 
 

от 07:00 Закуска 

08:30  

Начало на олимпиадата според жребия за 8., 9., 10.,11. клас, 
както следва: в зала № 11 – 8. клас, в зала № 7 – 9. клас, в зала 
№ 8 – 10. клас, в зала № 9 - 11 клас. Залите се намират на ІІ-я 
етаж. Участниците се подготвят за презентацията си в аулата 
във фоайето на комплекса. Учениците, изтеглили № 1 на 
жребия, се явяват 20 мин. преди началото за подготовка. 

10:00  
Начало на олимпиадата за 12. клас в зала № 4. Залата се 
намира на І-я етаж. 

12:00 Обедна почивка. 

14:00  

Продължение на олимпиадата според жребия за 8., 9., 10.,11. 
клас както следва: в зала № 11 – 8. клас, в зала № 7 – 9. клас, в 
зала № 8 – 10. клас, в зала № 9 - 11 клас. Залите се намират на 
ІІ-я етаж. Участниците се подготвят за презентацията си в 
аулата във фоайето на комплекса. Учениците, изтеглили номер 
за явяване в 14.00 часа, се явяват 20 мин. преди началото за 
подготовка. 

19:00 Вечеря. 

 Свободно време.  

 
18.03.2018 г. 

(неделя) 
 
 
 

от 07:00 Закуска 

09:00 

Начало на олимпиадата според жребия за 8., 9., 10.,11. клас 
както следва: в зала № 11 – 8. клас, в зала № 7 – 9. клас, в зала 
№ 8 – 10. клас, в зала № 9 - 11 клас. Залите се намират на ІІ-я 
етаж. Участниците се подготвят за презентацията си в аулата 
във фоайето на комплекса. Учениците, изтеглили номер за 
явяване в 9.00 часа на 18.03.,  се явяват 20 мин. преди 
началото за подготовка. 

след 13:30 
Обяд. 
Отпътуване на участниците. 

 
 
 Програмата е предварителна и може да претърпи промени.  
 
 
 
 


