
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “КНЯЗ АЛЕКСАНДЪР I” 

4000 гр. Пловдив,  ул. “Хан Кубрат” 15 

             тел :032/626953, 032/625559 , e-mail: admin@ka1.bg, www.ka1.bg 

 

ОБЛАСТНИ КРЪГОВЕ  

 

Всички ученици на ОУ “Княз Александър I”, класирани за областни кръгове, ще 

получат до 09.02.2023 г. служебни бележки-пропуск за явяване в съответната 

състезателна група от учителите си по учебни предмети и/или класни ръководители. 

(за отсъстващи ученици по уважителни причини, служебната бележка може да 

бъде изпратена и на персоналния имейл на ученика и/или родителя след писмена 

заявка на имейл: admin@ka1.bg ) 

При явяване на учениците в образователните институции-домакини, 

учениците трябва да представят и ученическа лична карта.  

Списък на образователни институции за провеждане на областни кръгове: 

● “Знам и мога” IV клас -   25.02.2023 г. Начало 9:00 ч.  

СУ “Софроний Врачански”, жр “Тракия”, ул."Съединение" 53 

● Български език и литература V, VI, VII клас -  25.02.2023 г. Начало 9:00 ч.  

ХГ “Св. Св. Кирил и Методий”, ул. “Хан Кубрат” №15 

● Математика IV, V, VI, VII клас - 12.02.2023 г. Начало 9:00 ч.  

МГ “Акад. Кирил Попов” за учениците от IV клас, ул. “Чемшир” № 11 

ОУ “Княз Александър I” за учениците от V, VI, VII, VIII клас, ул. “Хан Кубрат” №15 

● История и цивилизации V, VІ, VІІ клас -  26.02.2023 г. Начало 9:00 ч. 

СУ “ Св. Константин-Кирил Философ”, ул. “Георги Кондолов” № 44 а 

 

● География и икономика V, VІ, VІІ клас- 18.02.2023 г. Начало 9:00 ч. 

● Със заповед № РД-01-66/03.02.2023 г. за училище домакин на областния кръг на 

олимпиадата по география и икономика е определено и СУ „Черноризец Храбър“, 

гр. Пловдив. В него за участие са разпределени учениците от V и VI клас. 
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● Областният кръг на олимпиадата по география и икономика за учениците от всички 

останали класове (VII, VIII, IX, X, XI, XII клас) ще се проведе в СУ „Св. Софроний 

Врачански“, гр. Пловдив. 

● Началният час на олимпиадата е 9.00 часа. Учениците следва да заемат местата в 

залите не по-късно от 8.30 часа. Задължително носят със себе си документ за 

самоличност или ученическа карта. Продължителността на областния кръг е 3 

астрономически часа.  

СУ “Софроний Врачански”, жр “Тракия”, ул."Съединение" 53 

● Химия и опазване на околната среда VII клас - 11.02.2023 г.  

 Начало 14:00 ч. 

ОУ “Алеко Константинов”, ул. “Божидар Здравков” №3А 

● Биология и здравно образование VII клас - 19.02.2023 г. Начало 9:00 ч. 

ПГАСГ “Арх.Камен Петков”, ул. „Архитект Камен Петков“ №3 

 

ОУ “Княз Александър I” e домакин на областен кръг на олимпиадата по 

математика, очакваме класираните ученици на следните образователни институции: 

ОУ" Виктория и Крикор Тютюнджян" 

ОУ "Алеко Константинов" 

ОУ "Екзарх Антим I" 

ОУ "Кочо Честеменски" 

ЧСУ "ДРУЖБА" 

ОУ "Райна Княгиня" 

да се явят в 08:30 ч. на 12.02.2023 г. /неделя/, централен вход, представяйки лична 

ученическа карта 

 

* Посочените часове са начало на областния кръг на олимпиадата, явяването е 30 мин. преди 

обявения час. 

*Резултатите от областния кръг се публикуват на интернет страницата на училището-

координатор. 


