
 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

Министерство на образованието и науката 

Регионален инспекторат по образованието - Бургас 

          

 

 
 8000 Бургас, ул. «Гладстон» 150 

тел.: +359 56 81 32 49, факс: +359 56 81 32 59 

е-mail: rioburgas@gmail.com 

 

 

ПРОГРАМА 

За провеждане на Пролетно национално състезание по физика 

11 - 13.03.2016 година 

гр. Бургас 

 

11. март 2016 г. (петък) 

13.00 - 17.00 часа – Настаняване на участниците в хотелите 

14.00 – 17.00 часа – Регистрация на участниците   

                                     Зала за тържества на ПМГ”акад. Н. Обрешков” – Бургас, 

бул. „Стефан Стамболов” №19, партерен етаж 

17.30 - 18.15 часа – Официално откриване на Пролетното национално състезание по  

                                 физика „Бургас - 2016”       

                                                Залата на Гарнизонен военен клуб, ул.”Хр. Ботев” №48 

18.15 - 18.45 часа – Техническа конференция  

                                                Залата на Гарнизонен военен клуб, ул.”Хр. Ботев” №48 

20.00 часа - Вечеря за ръководителите на отбори, гости и организатори на състезанието 

Основен ресторант на  хотел „България” 

 

12. март 2016 г. (събота) 

07.15 - 07.45 часа – Настаняване на участниците по работните им места в залите на   

ПМГ „Акад. Н. Обрешков” - Бургас 

08.00 – 12.00/13.00 часа - Състезателна част    

11.00 - 12.00 часа – Среща на авторите на задачите с ръководителите на отборите 

                                                Зала за тържества на ПМГ „Акад. Н. Обрешков” 



  

 

14.30 - 17.30 часа – Запознаване с културното и историческо наследство на Бургас 

                   I вариант: Организирано посещение на Туристически комплекс „Акве Калиде” –  

кв. Ветрен (с организиран транспорт по групи); 

                   II вариант:  Посещение на Природонаучен музей – Бургас на ул. „К. Фотинов” №30   

и  етнографска изложба в Културен център „Морско казино”, зала „Ал. Коджакафалията” 

След 17.30 часа – Свободно време  

 

 13.02.2016 г. (неделя) 

 10.00 часа –  Обявяване на резултатите. Награждаване на победителите. Закриване на 

Пролетното национално състезание по физика  

                    Голямата зала Експозиционен център „Флора” , приморски парк 

след 11.30 часа –  Отпътуване на участниците 

 

 

 

Забележка:  Програмата е предварителна и подлежи на промяна. За настъпили промени 

                    ще бъдете  своевременно уведомени. 

 

 

 


