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1. 01. пп3приложениепппппрпрпппп 
Приложение № 1 

 

ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА УЧЕНИЧЕСКИТЕ ОЛИМПИАДИ  

И НАЦИОНАЛНИ СЪСТЕЗАНИЯ 

 
I. УЧЕНИЧЕСКИ ОЛИМПИАДИ 
 
1. Ученически олимпиади се провеждат по: български език и литература, английски 

език, немски език, испански език, руски език, математика, информатика, информационни 
технологии, математическа лингвистика, философия, история и цивилизация, география и 
икономика, гражданско образование, физика, астрономия, химия и опазване на околната 
среда, биология и здравно образование и техническо чертане. 

2. Целите на олимпиадите са: 
– да се предостави възможност на учениците за интелектуална изява; 
– да се създадат условия за прилагане на изследователски методи в конкретни 

предметни области; 
– да се мотивират учениците и техните учители за творчески изяви; 
– да се стимулира личностната изява на учениците; 
– да се мотивират учителите за работа с ученици с изявени способности в съответните 

области. 
3. Олимпиадите се организират и провеждат при определен регламент в три кръга: 

общински, областен и национален. 
4. Организацията и провеждането на олимпиадите се осъществяват от експертите в 

МОН и експертите в РИО, от директорите на училищата, от училищни, областни и 
национални комисии за всяка от олимпиадите. 

5. Състав на  националните комисии: 
5.1. В националните комисии участват представители на академичната общност на 

висшите училища и институтите на БАН, на професионални сдружения и учители. 
5.2. Министърът на образованието и науката определя със заповед за всяка учебна 

година състава на националната комисия за всяка олимпиада. 
6. Задължения на националните комисии:  
а) Изготвят регламент за организиране и провеждане на съответната олимпиада и го 

представят на експерта по съответния учебен предмет в МОН, подписан от председателя на 
комисията, не по-късно от 10 работни дни след издаване на заповедите за определяне на 
комисиите. 

б) Всеки от членовете на националните комисии при получаване на заповедта за 
участие в национална комисия представя в МОН декларация за отсъствие на обстоятелства, 
които биха довели до нарушаване на принципа за обективно оценяване и за 
неразпространение на информация, свързана с темите, задачите и тестовите въпроси, преди 
тяхното официално обявяване. 

в) Изготвят темите, задачите и тестовите въпроси за областния кръг и за националния 
кръг в съответствие с регламента на олимпиадата. 

г) Извършват окончателното оценяване и класиране в съответствие с регламента на 
всяка олимпиада на предложените от областната комисия участници и представят в МОН за 
утвърждаване протокол за допуснатите до участие в националния кръг – до 120 ученици за 
всяка олимпиада, в срок не по-късно от 10 работни дни преди датата на националния кръг.   

д) Извършват оценяване на знанията и уменията на участниците в националния кръг в 
съответствие с регламента на олимпиадата и представят в МОН за утвърждаване протоколи 
с имената и с резултатите на участниците и окончателното класиране в срок до 10 работни 
дни след провеждането на националния кръг. 
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е) Определят разширените национални отбори и националните отбори за участие в 
международните олимпиади и представят в МОН протокол за класиране в срок не по-късно 
от 10 работни дни преди провеждането на съответната международна олимпиада. 

ж) Представят в МОН протоколи с резултатите на участниците от международните 
олимпиади и на удостоените с медали в срок до 3 дни след провеждането на съответната 
международна олимпиада. 

7. Координацията на дейностите на всяка национална комисия се осъществява от 
експертите в МОН по съответните учебни предмети. 

8. Регламентът на всяка олимпиада включва: формата на проверката на знанията на 
учениците; времето за работа на учениците на всеки от кръговете; учебното съдържание за 
всеки клас или състезателна група за всеки от кръговете; критериите за оценяване.  

9. Учениците от ХІІІ клас участват в олимпиадите по реда и при условията, които са 
определени за учениците от ХІІ клас. 

10. Писмените работи и проектите от документацията за олимпиадите се съхраняват 
една календарна година от институцията, която ги провежда. 

 
II. ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ОЛИМПИАДИТЕ В УЧИЛИЩАТА 

ОТ СИСТЕМАТА НА НАРОДНАТА ПРОСВЕТА 
 
1. ОБЩИНСКИ КРЪГ  НА ОЛИМПИАДАТА 

 
1.1. Класовете и състезателните групи, за които се провежда общинския кръг са:  
 

 
Олимпиада 

 
Класове Брой състезателни 

групи 

Български език и литература V, VI,VII, VIII, IX, X, XI и  ХII  8 
Английски език VIII, IX, X, XI и  ХIІ  5 
Немски език VIII, IX, X, XI и  ХIІ 5 
Испански език VIII, IX, X, XI и  ХIІ 5 
Руски език V-VI, VII-VIII, IX-X и XI-ХII 4 
Математика IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI и  

ХII  
9 

Информатика IV-V, VI, VII-VIII, IX-X XI -XII 5 
Информационни технологии V-VII   и  VIII- ХІІ  2 
Математическа   лингвистика V-VII и VIII-ХІІ  2 
Философия IХ   -  ХII 1 
История и цивилизация V, VІ, VІІ, VІІІ, ІХ, Х,  ХІ-ХІІ 7 
География и икономика V, VІ, VІІ, VІІІ, ІХ, Х-ХІІ 6 
Гражданско образование I –IV, V-VIII, IX-ХІІ  3 
Физика VII, VIII, IX, X - ХII 4 
Астрономия V- VI, VII-VIII, IX-X, XI- ХII 4 
Химия и опазване на 
околната среда 

VII, VIII, IX, и X- ХII 4 

Биология и здравно 
образование 

VII, VIII, IX, и X- ХII 4 

Техническо чертане VII -VIII и  IX-ХII  3 
 

1.2. Графикът за провеждане на Общинския кръг се определя от началника на РИО, в 
съответствие с Приложение № 2.  

1.3. Директорите на училищата, определени със заповед на началника на РИО за 
провеждане на общинския кръг на съответната олимпиада назначават училищна комисия и 
определят квесторите.  
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1.4. Училищните комисии организират провеждането и оценяването в съответствие с 
регламента на олимпиадите. 

1.5. Учебното съдържание, върху което се определят темите и задачите, е от 
задължителната, профилираната и/или свободноизбираема подготовка, в съответствие с 
регламента на всяка олимпиада. 

1.6. В срок до 7 работни дни от състезателния ден училищната комисия изготвя: 
а) протокол за явилите се ученици и техните резултати; 
б) протокол за класираните за областния кръг ученици и техните резултати.  
1.7. Протоколите по т. 1.6. се заверяват с подпис и печат от директора на училището, 

който в двудневен срок ги изпраща на началника на РИО заедно с писмените работи на 
класираните ученици.  

1.8. За участие в областния кръг се предлагат ученици, чиято оценка е не по-ниска от 
отличен (5,50) или са получили не по-малко от 75 % от максималния брой точки (според 
регламента на съответната олимпиада). 

1.9. Контролът по провеждането на общинския кръг се осъществява от експертите по 
съответните учебни предмети в РИО.  

 
2. ОБЛАСТЕН КРЪГ НА ОЛИМПИАДИТЕ 
 
2.1. Класовете и състезателните групи, за които се провежда областен кръг са:  
 

Олимпиада 
 Класове Брой състезателни 

групи 
Български език и литература V, VI, VII, VIII, IX, X, XI и  ХII  8 
Английски език VIII, IX, X, XI и ХIІ  5 
Немски език VIII, IX, X, XI и ХIІ 5 
Испански език VIII, IX, X, XI и ХIІ 5 
Руски език V-VI, VII-VIII, IX-X и  

XI-ХII 
4 

Математика IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI и ХII 9 
Информатика IV-V, VI, VII-VIII, IX-X XI-XII 5 
Информационни технологии V-VII   и  VIII-ХІІ  2 
Математическа   лингвистика V-VII и VIII-ХІІ  2 
Философия IХ-ХII 1 
История и цивилизация V, VІ, VІІ, VІІІ, ІХ, Х,  ХІ-ХІІ 7 
География и икономика V, VІ, VІІ, VІІІ, ІХ, Х-ХІІ 6 
Гражданско образование I-IV, V-VIII, IX-ХІІ  3 
Физика VII, VIII, IX, X-ХII 4 
Астрономия V-VI, VII-VIII, IX-X,  

XI-ХII 
4 

Химия и опазване на 
околната среда 

VII, VIII, IX, и X-ХII 4 

Биология и здравно 
образование 

VII, VIII, IX и X-ХII 4 

Техническо чертане VII-VIII и IX-ХII  3 
 

2.2. Графикът за провеждане на Областния кръг се определя с Приложение № 2.  
2.3. Началникът на РИО назначава със заповед областни комисии за всяка от 

олимпиадите, определя градовете, училищата-домакини и квесторите. 
2.4. Областните комисии организират провеждането на олимпиадите и оценяването, 

както и изготвят темите и задачите, когато това е предвидено в регламента на олимпиадата. 
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2.5. Учебното съдържание, върху което се определят темите и задачите, е от 
задължителната, профилираната и/или свободноизбираема подготовка, в съответствие с 
регламента на всяка олимпиада. 

2.6. Начало на състезателния ден:  
а) 8,00 часа – по български език и литература и по философия, с прочитане на темите по 

БНР (програма “Хоризонт” и програма “Христо Ботев”); 
б) Началото на състезателния ден на всички останали олимпиади е съгласно 

Приложение № 2 или регламента на съответната олимпиада. 
2.7. Писмените работи за всички групи на олимпиадите по английски език, испански 

език, немски език,  руски език, география и икономика, история и цивилизация, философия 
и техническо чертане, както и за учениците от ХІІ клас по български език и литература, са 
анонимни. 

2.8. Защитата на проектите на олимпиадите по информационни технологии и по 
гражданско образование може да е публична. 

2.9. За участие в националния кръг се предлагат ученици, чиято оценка е не по-ниска 
от отличен (5,50) или са получили не по-малко от 75 % от максималния брой точки, според 
съответния регламент. 

2.10. Областните комисии изготвят в срок до 7 работни дни от състезателния ден:  
а) протоколи за явилите се ученици и техните резултати; 
б) протоколи за учениците, предложени за участие в националния кръг и техните 

резултати. 
в) разпределителен протокол за броя на оценителите и на броя работи, проверени и 

оценени от всеки член на областната комисия. 
2.11. Началникът на РИО заверява с подпис и печат протоколите по т. 2.10. и в 

двудневен срок ги изпраща в МОН заедно с писмените работи или проектите на 
предложените за участие в националния кръг ученици. 

2.12. Националната комисия представя в МОН окончателен протокол за 
класираните за националния кръг ученици и техните резултати. 

2.13. Министерството на образованието и науката уведомява с писмо началниците на 
РИО за учениците, класирани за националния кръг на олимпиадата. 

2.14. Контролът по провеждането на областния кръг се осъществява от  началника на 
РИО и от експертите по съответните учебни предмети в РИО и в МОН. 

 
3. НАЦИОНАЛЕН КРЪГ НА ОЛИМПИАДИТЕ 
 
3.1. Класовете и състезателните групи, за които се провежда национален кръг са:  
 

 
Олимпиада 

 
Kласове Брой състезателни 

групи 

Български език и литература ХII  1 
Английски език VIII, IX, X, XI и ХIІ  5 
Немски език VIII, IX, X, XI и ХIІ 5 
Испански език VIII, IX, X, XI и ХIІ 5 
Руски език V-VI, VII-VIII, IX-X и  

XI-ХII 
4 

Математика VII, VIII и IX-ХII  3 
Информатика ІV-V, VІ, VІІ-VІІІ, ІХ-Х, ХІ-ХІІ 5 
Информационни технологии V-VII и VIII-ХІІ  2 
Математическа   лингвистика VIII-ХІІ  1 
Философия IХ-ХII 1 
История и цивилизация VII и ХII 2 
География и икономика V-VII и VІІІ-ХII 2 
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Гражданско образование I-IV, V-VIII, IX-ХІІ  3 
Физика ІХ -ХII  1 
Астрономия V-VIII, IX-X, XI- ХII 3 
Химия и опазване на 
околната среда 

IX-ХII 1 

Биология и здравно 
образование 

VІІІ-IX и ІХ-ХII 2 

Техническо чертане VII-VIII и IX-ХII  3 
 
3.2. Графикът за провеждане на Националния кръг се определя с Приложение № 2. 
3.3. Националният кръг на олимпиадите по  информатика, математическа 

лингвистика, физика,  астрономия,  химия и опазване на околната среда,  биология и 
здравно образование, география и икономика, гражданско образование, както и по 
математика за ІХ-ХІІ клас,  информационни технологии за VIII-ХІІ клас и история и 
цивилизация за ХІІ клас, е в два етапа, които се провеждат в два последователни дни. 

3.4. Учебното съдържание, върху което се определят темите и задачите, е от 
задължителната, профилираната и/или свободноизбираема подготовка, в съответствие с 
регламента на всяка олимпиада. 

3.5. Писмените работи по всички учебни предмети са анонимни.  
3.6. Правила за определяне на оценка отличен на националния кръг: 
3.6.1. Националните комисии по математика, математическа лингвистика, история и 

цивилизация, география и икономика, гражданско образование, физика, астрономия, химия 
и опазване на околната среда, биология и здравно образование и техническо чертане, 
определят оценка:  

а) отличен (6) на ученика, класиран на първо място на националния кръг на 
олимпиадата и на учениците, получили от 90% (включително) до 100% от средния брой 
точки на първите трима; 

б) отличен (5,75) на учениците, получили от 85% (включително) до 89% (включително) 
от средния брой точки на първите трима; 

в) отличен (5,50) на учениците, получили от 75% (включително) до 84% (включително) 
от средния брой точки на първите трима. 

3.6.2. Правилата за определяне на оценка отличен (от 5,50 до 6) по български език и 
литература, по философия, по информатика, по информационни технологии се определят в 
съответните регламенти на олимпиадите. 

3.6.3. Националните комисии по английски език, немски език, испански език и руски 
език, определят следните оценки на учениците от XII клас: 

а) оценка отличен (6) на ученика (учениците), получил най-голям брой точки и 
класиран на първо място; 

б) отличен (5,75) на учениците, получили от 95% (включително) до 99% от точките на 
първия; 

в) отличен (5,50) на учениците, получили от 90% (включително) до 94% от точките на 
първия. 

3.7. Националните комисии изготвят отделни протоколи за учениците, получили 
оценка отличен (6), които ще бъдат удостоени със званието „лауреат” на съответната 
олимпиада. 

3.8. На учениците, получили оценка отличен (6) от националния кръг на олимпиадата и 
завършващи средно образование през настоящата учебна година, МОН издава документ, 
удостоверяващ статута им на лауреати на националната олимпиада, съгласно §2 от 
Наредбата за държавните изисквания за приемане  на студенти във висшите  училища на 
Република  България (приета с ПМС № 79 от 09.05.2000 г., обн., ДВ, бр. 40 от 2000 г.) и 
Наредба № 4/16.04.2003 г. за документите за системата на народната просвета, чл. 77, ал. 1, 
т. 2 и чл. 79 (обн., ДВ, бр. 41 от 08.05.2003 г.). 
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3.9. На учениците, получили оценка отличен (от 5,50 до 6) от националния кръг на 
олимпиадата и завършващи средно образование през настоящата учебна година, МОН 
издава служебна бележка, която да послужи за приемането им във висши училища при 
решение на съответното висше училище. 

3.10. На учениците, класирали се на първо, второ и трето място от националния кръг 
на всяка от олимпиадите, МОН връчва индивидуални грамоти, с които могат да 
кандидатстват за стипендия, съгласно Наредбата за условията и реда за осъществяване на 
закрила на деца с изявени дарби. 

3.11. Координирането на всички дейности по провеждането на националния кръг се 
осъществява от експертите по съответните учебни предмети в МОН. 

 
III. ПОДГОТОВКА, ОРГАНИЗИРАНЕ И УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНИТЕ 

ОЛИМПИАДИ 
 
1. Разширените национални отбори, които ще се подготвят за участие в 

международните олимпиади, се определят от националните комисии по съответните учебни 
предмети и включват: 

а) по математика – класираните на първите 12 места от националния кръг на 
олимпиадата; 

б) по информационни технологии, философия, физика, химия и опазване на околната 
среда и  биология и здравно образование – класираните на първите 10 места от националния 
кръг на олимпиадата; 

в) по математическа лингвистика – класираните на първите 8 места от националния 
кръг на олимпиадата; 

г) по информатика – класираните на първите 16 места от националния кръг на 
олимпиадата; 

д) по  география и икономика – класираните на първите 6 места от националния кръг на 
олимпиадата; 

е) по астрономия – класираните на първите 8 места от националния кръг. 
2. Подготовката на разширените национални отбори за участие в международните 

олимпиади се извършва от националните комисии, съгласно регламента на съответната 
олимпиада. 

3. Окончателният състав на националните отбори се определя при условията и по реда, 
установени в регламента на съответната олимпиада. 

4. Допълнително изискване за участие в националния отбор по информационни 
технологии и по география и икономика (по изискване на Международния географски съюз) 
е владеенето на английски език, по философия – владеенето на един от следните езици: 
френски, немски или английски език.  

5. Националният отбор участва в международната олимпиада след получена покана от 
страната-домакин и при условията на регламента на международната олимпиада. 

6. Ръководители и наблюдатели в съставите на националните отбори могат да бъдат 
председателите и членовете на националните комисии, преподаватели и научни работници, 
участвали в подготовката на отборите и експертите от МОН. 

 
IV. ФИНАНСИРАНЕ НА ОЛИМПИАДИТЕ 
 
1. Министерството на образованието и науката финансира в рамките на утвърдения 

бюджет за съответната година следните дейности: 
а) изготвяне на темите и задачите за областния и за националния кръг на олимпиадите; 
б) оценяване на писмените работи и проектите от проверителите от областния кръг на 

олимпиадите; 
в) окончателното оценяване на писмените работи и на проектите за допускане за 

участие в националния кръг на олимпиадите; 
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г) оценяване на писмените работи и на проектите в националния кръг на олимпиадите; 
д) пътни, дневни и квартирни разходи на националните комисии – за националния кръг;  
е) материали за изработване на детайли, помощни материали за практическа работа и 

канцеларски материали за националния кръг на олимпиадите; 
ж) дежурството на квесторите на областния и националния кръг; 
з) наградите на учениците с оценка отличен (6) от националния кръг; 
и) изцяло или част от пътните и визовите разходи, летищните такси, застраховките и 

таксите за правоучастие на отборите за участието им в международните олимпиади. 
2. Финансовите средства за дейностите по организиране и провеждане на олимпиадите, 

с изключение на дейностите по т. 1, може да се осигуряват от общини, министерства, 
юридически лица с нестопанска цел и други лица и организации. 

 
 V. ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ОЛИМПИАДИТЕ  
 
1. Председателите на националните комисии и научните ръководители на националните 

отбори предоставят на експертите-координатори от МОН информация, свързана с 
подготовката и с резултатите от участието на учениците в националните и в 
международните олимпиади. 

2. Пресцентърът на МОН публикува на електронната страница на МОН регламентите на 
всички олимпиади и национални състезания. 

3. Пресцентърът на МОН оповестява на електронната страница на МОН лауреатите от 
националните олимпиади и първенците от международните олимпиади. 

 
VІ. НАЦИОНАЛНИ СЪСТЕЗАНИЯ  

 
1. Целите на националните състезания са: 
- предоставяне на възможност за творческа  изява на ученици със задълбочени знания и 

придобити практически умения;  
- осигуряване на условия за реализация на постиженията на ученици и учители;   
- предоставяне на възможност на регионите в страната да сравняват постиженията си в 

областта на обучението по отделните учебни предмети или културно-образователни 
области. 

2. Националните състезания се провеждат по учебните предмети български език и 
литература, английски език, испански език, немски език, руски език, френски език, 
математика, информатика, информационни технологии, математическа лингвистика, 
физика, химия и опазване на околната среда, в културно-образователната област „Природни 
науки и екология” и технологии. 

 
1. ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ  

 
1.1. Националните състезания се организират от Министерството на образованието и 

науката (МОН) съвместно с регионалните инспекторати по образованието (РИО), висши 
училища, Българската академия на науките, Съюза на математиците в България, Съюза на 
физиците в България, Съюза на химиците в България, Съюза на българските биолози и 
други организации. 

1.2. Националните състезания се провеждат по график, определен от МОН (Приложение 
№ 3) . Домакинството се поема от РИО на МОН, съгласно посоченото приложение.  

1.3. Министърът на образованието и науката утвърждава със заповед състава на 
националните комисии, в които се включват представители на академичната общност на 
висшите училища и институтите на БАН, представители на професионални сдружения, 
експерти, учители.  

1.4. Националните комисии: 
- разработват регламент на състезанията; 
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- съставят задачите за състезанията; 
- съставят системата за оценяване; 
- проверяват писмените работи и проектите на учениците; 
- изготвят протокол за класирането на участниците; 
- представят в МОН доклад за извършената работа. 
1.5. Началникът на РИО, който е домакин, със заповед определя мястото за провеждане 

на състезанието и състава на областната комисия за организирането и провеждането му. 
Комисията се председателства от експерт в РИО и включва експерти, директори, учители, 
служители. 

1.6. На учениците, класирали се на първо, второ и трето място на всякo от 
състезанията, МОН връчва индивидуални грамоти, с които могат да кандидатстват за 
стипендия, съгласно Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с 
изявени дарби и Програмата с мерки на МОН за съответната календарна година. 

1.7. Писмените работи от националните състезания се съхраняват една календарна 
година от институцията, която ги провежда. 

1.8. Работата на националните комисии се контролира от експертите по съответните 
учебни предмети в МОН. 

 
2. ФИНАНСИРАНЕ 

 
2.1. Министерството на образованието и науката осигурява финансово: 
а) изработването на темите и критериите за оценяване от националните комисии; 
б) оценяването на писмените работи и на проектите от националните комисии; 
в) дежурството на квесторите при провеждане на националния кръг на всички 

състезания; 
г) наградите на учениците с оценка отличен (6) от националния кръг; 
д) командировъчните разходи за националните комисии при провеждане на 

състезанието. 
2.2. Финансовите средства за дейностите по организиране и провеждане на 

националните състезания, с изключение на дейностите по т. 2.1., може да се осигуряват от 
общини, министерства, юридически лица с нестопанска цел и други лица и организации. 
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Приложение №2 
 

ГРАФИК 
за провеждане на олимпиадите в средните училища през учебната 2008/2009 г. 

 

ОЛИМПИАДА ОБЩИНСКИ 
КРЪГ 

ОБЛАСТЕН 
КРЪГ 

НАЦИОНАЛЕН 
КРЪГ 

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И 
ЛИТЕРАТУРА 

до 22.02.2009 г. 08.03.2009 г. 
08,00 часа 

11 и 12 април 2009 г. 
РИО - Пловдив 

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК до 15.02.2009 г. 07.03.2009 г. 04.04.2009 г., Русе 
НЕМСКИ ЕЗИК до 27.02.2009 г. 21.03.2009 г. 25.04.2009 г., Ямбол 
РУСКИ ЕЗИК до 22.02.2009 г. 14.03.2009 г. 05.04.2009 г., Плевен 
ИСПАНСКИ ЕЗИК до 27.02.2009 г. 21.03.2009 г. 25.04.2009 г., София 
МАТЕМАТИКА до 15.03.2009 г. 25-26.04.2009 г. 30-31.05.2009 г., София
ИНФОРМАТИКА 
 

до 25.01.2009 г. 07.03.2009 г. 
9,00 ч. 

02-03.05.2009 г., Русе 

ИНФОРМАЦИОННИ 
ТЕХНОЛОГИИ 

до 25.01.2009 г. до 15.03.2009 г. 
 

30-31.05.2009 г., 
Монтана 

МАТЕМАТИЧЕСКА 
ЛИНГВИСТИКА 

до 28.02.2009 г. 12.04.2009 г. 09-10.05.2009 г., 
Стара Загора 

ФИЛОСОФИЯ 
 

до 27.02.2009 г. 07.03.2009 г. 
08,00 часа 

11 и 12 април 2009 г., 
РИО – Велико Търново 

ИСТОРИЯ И 
ЦИВИЛИЗАЦИЯ 

до 27.02.2009 г. 28.03.2009 г. 02.05. – 03.05. 2009 г., 
Ловеч 

ГРАЖДАНСКО 
ОБРАЗОВАНИЕ 

до 10.03.2009 г. до 31.03.2009 г. 25 и 26.04.2009 г., 
Варна 

ФИЗИКА 
 

до 01.03.2009 г. 22.03.2009 г. 
9,00 ч. 

09.05. и 10.05.2009 г., 
Плевен 

АСТРОНОМИЯ 
 

до 15.01.2009 г. 08.03.2009 г. 
9,00 ч. 

11-12.04.2009 г., 
Хасково 

ХИМИЯ  
И ОПАЗВАНЕ НА 
ОКОЛНАТА СРЕДА 

до 22.02.2009 г. 07.03.2009 г. 28-29.03.2009, 
Димитровград,  
област Хасково 

БИОЛОГИЯ  
И ЗДРАВНО 
ОБРАЗОВАНИЕ 

до 08.03.2009 г. 21.03.2009 г. 11-12.04.2009 г., 
Перник 

ГЕОГРАФИЯ И 
ИКОНОМИКА 

до 27.02.2009 г. 22.03. 2009 г. 11.04.-12.04. 2009 г., 
област Бургас 

ТЕХНИЧЕСКО 
ЧЕРТАНЕ 

до 07.03.2009 г. 29.03.2009 г. 25.04.2009 г., Пловдив 
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Приложение № 3 
ГРАФИК 

за провеждане на националните състезания в средните училища  
през учебната 2008/2009 

 

СЪСТЕЗАНИЕ ВИД НА СЪСТЕЗАНИЕТО, МЯСТО И ВРЕМЕ НА 
ПРОВЕЖДАНЕ 

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И 
ЛИТЕРАТУРА 

Състезание - тест за учениците в VII клас: 
• Общински кръг – 21.02.2009 г. 
• Областен кръг – 14.03.2009 г. 
• Национален кръг – 26.04.2009 г., 9.00 ч. 

МАТЕМАТИКА 
 

1. Състезание-тест за учениците в VII клас: 
• Общински кръг – 22.02.2009 г. 
• Областен кръг – 22.03.2009 г. 
• Национален кръг – 26.04.2009 г. от 14.00 ч. 
2. Зимни математически състезания 07-08.02.2009 г. 
Варна - Бургас 
3. Европейско математическо състезание „Кенгуру”: 
• Областен кръг – 21.03.2009 г. 
• Национален кръг – 06.06.2009 г. 
4. Пролетен математически турнир 28-29.03.2009 г., 
Пловдив  
5. Математическо състезание между профилирани 
гимназии и паралелки на СОУ с чуждоезиков профил – 
30-31.03.2009 г., Ловеч  

ИНФОРМАТИКА 
 

1. Есенен турнир, 29-30.11.2008 г., Шумен 
2. Състезание в рамките на Зимни математически 
състезания, 07-08.02.2009 г., Варна-Бургас 
3. Пролетен турнир, 13.06-14.06.2009 г., Ямбол 

ИНФОРМАЦИОННИ 
ТЕХНОЛОГИИ 

1. Есенен турнир „Компютърните приложения в класната 
стая”, 29-30.11.2008 г., Шумен 
2. Състезание по Web-дизайн, 30-31.03.2009 г.,  Ловеч  
3. Състезание по компютърни мрежи 11 - 12.04.2009 г. 

МАТЕМАТИЧЕСКА 
ЛИНГВИСТИКА 

Състезание в рамките на Зимни математически състезания, 
07-08.02.2009 г., Варна – Бургас  

ФИЗИКА 
 

1. Есенно национално състезание по физика,                           
22-23.11.2008 г., Стара Загора 
2. Подборен кръг за международния турнир на младия 
физик, 14-15.02.2009 г., Шумен 
3. Пролетно национално състезание, 28.02.-01.03.2009 г., 
Велинград 

ХИМИЯ И 
ОПАЗВАНЕ НА 
ОКОЛНАТА СРЕДА 

Тестови задачи за ученици в гимназиалния етап, 25-26 
април 2009, Видин 

КЛЮЧОВИ 
КОМПЕТЕНТНОСТИ 
ПО ПРИРОДНИ 
НАУКИ 

Ключови компетентности по природни науки (физика, 
химия, биология), (за ученици V-VІІІ клас), 14-15 март 
2009, Ловеч 

ПРИРОДНИ НАУКИ И 
ЕКОЛОГИЯ 

Представяне и защита на проекти, 8-9 ноември 2008, 
Силистра 

ТЕХНОЛОГИИ „Виртуално предприятие”, 8-10 май 2009 г., София 

ИСПАНСКИ ЕЗИК Национален конкурс за театър на испански език,  
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м. декември 2008 г. 

РУСКИ ЕЗИК Национален конкурс за театър на руски език, м. май 2009 г. 

ФРЕНСКИ ЕЗИК Национален конкурс за театър на френски език,  
м. април/май 2009 г.  

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК   
ИСПАНСКИ ЕЗИК 
ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК 
НЕМСКИ ЕЗИК 
РУСКИ ЕЗИК 
ФРЕНСКИ ЕЗИК 

Плурилингвистично състезание 
     
• Областен кръг – 25.01.2009 г. 
• Национален кръг – 28.02.2009 г., Пловдив 
   

 
 


