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 ЗАПОВЕД 

 № РД-234 

Трън,26 .11. 2018  година 

 

          На основание чл.259, ал.1 и чл.106, ал.1,т.1 от ЗПУО  и въз основа на Правилата, утвърдени със Заповед № РД 09-

2784/29.10.2019 г. на министъра на образованието и науката, за организирането и провеждането на ученическите 

олимпиади и на националните състезания в държавните, в общинските, в частните училища и в чуждестранните училища 

на територията на Република България и Заповед № РД 09-2149/27.08.2019 г. на министъра на образованието и науката за 

утвърждаване на графици за провеждане на ученическите олимпиади, на националните състезания и на националните 

състезания по професии през учебната 2019/2020 година.  

 

                                                                                        ОПРЕДЕЛЯМ: 

 

 І. Училищна   комисия по организиране и провеждане на Общински кръг  на олимпиади за учебната 2019/2020 година  в 

СУ „ Гео Милев” – гр. Трън , както следва: 

              1. Председател на училищната комисия –Милена Викторова –ЗДУД 

              2. Член  на комисията – инж. Ангелина Борисова – учител по информационни технологии 

             

II.За нормално протичане на  олимпиадите определям ред и организация за провеждането им: 

 

Учебен 

предмет  

Дата, Час, Място Формат на изпита, 

продъл- 

жителност 

 

Комисия по 

организиране 

на изпита 

Комисия по  

оценяването 

Срок и 

отговорник за 

изготвяне на 

материали 

Време и място за 

проверка на 

изпитните работи 

Астрономия  Самостоятелно 

решаване на задачи 
в извънучилищна 

среда, като 

учениците имат 
възможност да 

използват различни 

източници на 

информация  

Задочен, в продължение 

на не по- малко от 30 
календарни дни. 

Срокът за 

предаване на 
писмените 

работи на 

учениците е 
до11.01.2020 г. 

включително 

Д. Гьорева 

Р. Георгиева 
 

10.12.2019 г. 

Националната 
комисия 

 Между 12 и 15 януари 

2020 проверяване 
Учителската  стая до 7 

работни дни след 

провеждане  на 
олимпиадата 



 

 

БЕЛ 11.12.2019г., 

Сряда, 
14.00 часа, 

Класна стая 6 клас 

V клас - 2 астроном. 

часа   
 -VІклас – 2  астроном. 

часа  

-VІІ клас – 3 астроном. 

часа 
VІІІ – Х– 4  астроном. 

часа 

-ХІ и ХІІ клас – 4  
астроном. часа 

 

Н. Георгиева 

С. Борисов 

Р. Викторова 

М. Ваклинова 
 

ЧЕТЕЦ:  

Р. Викторова 

10.12.2019г. 

Р. Викторова 
М. Ваклинова 

 

Учителската  стая до 7 

работни дни след 
провеждане  на 

олимпиадата 

Математика 12.12.2019 г., 

от 13.30 часа, 

Четвъртък, 
Класна стая 6 клас 

Писмен,   

4-7 кл -   4 часа 
 

Д. Гьорева 

Р. Георгиева 

Н. Георгиева 

Д. Манова 

11.12.2019г. 

Н. Георгиева 

Учителската  стая до 7 

работни дни след 
провеждане  на 

олимпиадата 

Математика 14.12.2019 г., 

от 09.00 часа, 

Събота, 
Класна стая 6 клас 

8-12кл  - 4 часа С. Иванова 

Р. Викторова 

А. Борисова 

Д. Манова 

РУО- Перник Учителската  стая до 7 

работни дни след 

провеждане  на 
олимпиадата 

Химия и 

опазване на 

околната 

среда 

16.01.2020г., 

Четвъртък, 

13.30 часа, 

Класна стая 6 клас 

4 астроном. часа М. Миланова 

Д. Манова 

Д. Гьорева 

Р. Георгиева 

15.01.2020г. от 

Д. Гьорева 

Р. Георгиева 

Учителската  стая до 7 

работни дни след 

провеждане  на 

олимпиадата 

Биология и 

здравно 

образование 

27.01.2020г. 

Понеделник, 
14.00 часа, 

 Класна стая 6 клас 

7-12 клас- 4 часа С. Иванова 

П. Ничев 

Р. Георгиева  

Д. Гьорева 
 

24.01.2020г. от 

Р. Георгиева  
Д. Гьорева 

 

Учителската  стая до 7 

работни дни след 
провеждане  на 

олимпиадата 

,,Знам и мога‘‘ 25.01.2020г., 

Събота, 
9.00 часа, 

Класна стая 6 клас 

Задачи с избираем и 

свободен отговор; 
Времетраене – 2 

учебни часа (80 

минути) 

Квесторите 

засекретяват 
Д. Димитров 

К. Старкова 

Л. Петкова 

Е. Георгиева 

25.01.2020г. 

от РУО - Перник 

Учителската  стая до 7 

работни дни след 
провеждане  на 

олимпиадата 



 

 

ІII.Работи на учениците да бъдат проверени / с рецензии от членовете на комисиите/ и оценени до седем работни дни след 

провеждане на олимпиадата. 

IV. Протоколите на явилите се ученици и протокол за класираните за областния кръг ученици и техните резултати  се 

заверяват с подпис на директора и печат на училището  и в двудневен срок се изпращат на началника на РУО заедно с 

писмените работи на учениците, класирани за областен кръг от протокола за класираните за областния кръг ученици   

 както и списъка на учениците, подали декларация резултатите им да не бъдат оповестявани публично.  

V.Председателите на комисиите да предадат цялата документация от олимпиадата на  председателя на училищната 

комисия. 

   Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на ЗДУД. 

   Заповедта да се сведе до знанието на ЗДУД, комисиите, квесторите и участниците в отделните състезания и олимпиади за 

сведение и изпълнение. 

 

 

ДИРЕКТОР: 

        Костадинка Крумова 


