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З А П О В Е Д 

 

№ РД- 07- 174/ 14.11.2022 г. 

 

На основание чл. 259, ал.1 от Закона за предучилищното и училищно 

образование и Заповед № РД09- 4059/ 30.08.2022 год., на министъра на 

образованието и науката и Заповед № РД- 4- 218/ 05.10.2022 г. на началника на 

РУО- Силистра, относно организиране и провеждане на ученическите олимпиади 

и на националните състезания, 

Н А Р Е Ж Д А М : 

1. График за провеждане на общински кръг на олимпиадите при 

спазване на сроковете в утвърдения от министъра на образованието и науката 

график за учебната 2022/ 2023 г. 

 

№ Олимпиада 
Дата на 

провеждане 

Комисия по 

провеждането 

1. Математика 09.12.2021 г. 

     Даниела Вълчева 

Фидес Сали 

Силвия Ангелова 

2. Информационни технологии 14.12.2022 г. 
Алефтер Идриз 

Ивелина Крумова 

3. История и цивилизации 10.01.2023 г. 

Ангел Андонов 

Ангел Ангелов 

Ивелин Илиев 

4. Биология и ЗО 15.12.2022 г.  

Айбенис Араплъ 

Даниела Иванова 

Нели Иванова 

5.  Астрономия 14.01.2023 г. 
Кадрие Халид 

Гюлсен Ибиш 

6. География и икономика 11.01.2023 г. 
Семра Неждет 

Миглена Костова 

7. Химия и ООС 21.12.2022 г. 
Виолета Стоянова 

Тюркян Садула 

8. Български език и литература 18.01.2023 г. 
Таня Енчева 

Стилияна Черкезова 

9. Физика 12.01.2023 г. 
Кадрие Халид 

Гюлсен Ибиш 
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10. 
Национално състезание по 

компютърно моделиране 
03.12.2022 г. 

Севим Мюмюн 

Бирсен Хюсеин 

11. 
Национално състезание 

„Ключът на музиката“  
20.01.2023 г.  

Стоян Тотев 

Стелиян Тотев 

12.  
Национално състезание 

„Знам и мога“ 
21.01.2023 г. 

Силвия Ангелова 

Ширин Хабил 

 

2. Училищната комисия съобразно регламента на всяка олимпиада: 

2.1. съставя темите и задачите за този кръг, критериите и правилата за 

оценяване на знанията и уменията на учениците; 

2.2. оценява писмените работи на учениците; 

2.3. определя учениците за участие в областния кръг, ако в регламента не е 

записано друго; 

2.4.  изготвя в срок до 7 работни дни от състезателния ден протокол за явилите 

се ученици и техните резултати и протокол за класираните за областния 

кръг ученици и техните резултати; 

2.5. Оригиналът на протокола за класираните за областния кръг на хартиен 

носител с подпис на директора и печат на училището, писмените работи и 

декларациите за информираност и съгласие на учениците, се съхраняват в 

училището до края на учебната година. 

2.6. Директорът изпраща този протокол в електронен вид, подписан с 

електронен подпис и списък на учениците, които НЕ СА изразили съгласие 

по т. 1 1 от правилата на съответния експерт в РУО, който ги предоставя 

на училището-координатор. 

2.7. Учениците от съседните села да бъдат придружавани от родителите си, 

когато олимпиадата се провежда в съботен ден или учениците по график 

са в ОРЕС.  

 

Контрол по заповедта възлагам на Миглена Костова- зам. директор, учебна 

дейност. 

С препис от настоящата заповед да се запознаят горепосочените лица за 

сведение и изпълнение. 

 

Съгласувал 

Миглена Костова- ЗДУД 

 

СТЕЛИЯН ТОТЕВ 

Директор на СУ „Васил  Левски” 
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