
Четвърти ден (7 август 2019 г., сряда):  Трети състезателен кръг  
 
Решаване на зададен практически казус (НПГГСД „Сава Младенов”)  

 
Отборите получават на хартиен носител (в запечатан плик) описание на проблемна ситуация и 
свързани с нея конкретни задачи, за които да предложат оптимални решения:  

 
 „Ако от вас зависи бъдещото управление и стопанисване на Брестнишката карстова 

геосистема, какъв ПЛАН предлагате за по-добро природосъобразно стопанско използване на 
нейните ресурси? Той трябва да съдържа: 

- карстовата специфика на територията като причина за нейната висока уязвимост към 
природни и антропогенни въздействия; 

- констатираните от вас при теренното обхождане във втория състезателен кръг проблеми и 
предложенията ви за тяхното решаване; 

- карстови обекти, които ви впечатлиха с атрактивността си и вашите предложения за 
тяхното по-добро използване.” 

 

Сутрешна програма 
• Подготовка на решението. Време за работа – 3 часа.  
 
Отборите работят самостоятелно в отделни кабинети и подготвят екипно 

съгласувани авторски идеи и интерпретации по зададения практически казус. Решението е въз 
основа на теоретическата подготовка и умения на участниците в отборите и на наблюденията 
и базите данни, събрани и обработени от тях след проведената теренна работа през втория 
състезателен кръг. За оформянето на решението отборите могат да ползват компютърна зала.  
 

• Културна програма за гостите на състезанието и ръководителите на отборите - 
посещение на културни и исторически забележителности в околностите на гр. Тетевен   

 
Следобядна програма 

• Публична защита на решенията на отборите (Голяма Конферентна зала на 
НПГГСД „Сава Младенов”) - в присъствието и на гости от общините Тетевен и 
Ябланица. Време за представяне - 30 минути, от които 10 минути за въпроси от 
публиката и отговори. 

 
При публичната защита на отборите е предоставена възможност да използват свободно 
избрани форми и средства за представяне на своето решение, в т.ч. мултимедийна 
презентация.    
 

• Съпътстваща състезателна проява: авторско представяне на творбите от Арт-студио на 
открито: Атрактивността на карста. 

   

• Културна програма:  
- Посещение на пещерата Проходна край с. Карлуково;  
- Срещи с представители на местната общественост в Тетевен; 
- Вечер на запознанствата (НПГГСД „Сава Младенов”): гостите на състезанието се представят.   

 


