
УТВЪРДИЛ:  

ВАНЯ КАСТРЕВА 

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-

ГРАД  
 

УКАЗАНИЕ ЗА ПОДПОМАГАНЕ ОРГАНИЗИРАНЕТО И 

ПРОВЕЖДАНЕТО НА ОЛИМПИАДАТА ПО БИОЛОГИЯ И 

ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 Г. 

 
І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Олимпиадата по биология и здравно образование ще се проведе в три кръга: 

• Общински (училищен) – не по-късно от две седмици преди датата на провеждане 

на областния кръг на олимпиадата по биология 

• Областен – на 21.02.2020 год. Начало 09:00 часа 

• Национален – на 27.03. -28.03 2021 г.  

ІІ. В олимпиадата по биология и здравно образование могат да участват всички 

ученици, които се обучават в дневна, в самостоятелна, в задочна, в комбинирана, в 

дистанционна или индивидуална форма на обучение в български общински, държавни 

и частни училища, както и в училища на територията на Република България към 

чуждестранни посолства, разпределени в пет състезателни групи: 

• І група - ученици, които през настоящата учебна година са в VІІ клас;  

• ІІ група - ученици, които през настоящата учебна година са в VІІІ клас;  

• ІІІ група - ученици, които през настоящата учебна година са в IX клас;  

• ІV група - ученици, които през настоящата учебна година са в Х клас;  

• V група - ученици, които през настоящата учебна година са в XI клас и ученици, 

които през настоящата учебна година са в ХІІ клас на гимназии и СУ, обучавани по 

учебен план, изготвен въз основа на Наредба № 6/28.05.2001 г. на МНО за 

разпределение на учебното време за достигане на общообразователния минимум по 

класове, етапи и степени на образование.  

2. Ако ученик заяви желание, той може да участва не в своята, а в следваща 

състезателна група. При явяване на ученици в по-висока възрастова група е 

необходимо подаване на декларация, подписана от родител/настойник с изрично 

заявено съгласие за участие на ученика в по-висока възрастова група, до директора на 

училището, в което се обучава ученикът. Участието в по-висока възрастова група 

започва от общинския кръг на олимпиадата и продължава във всички следващи 

кръгове. Не се разрешава промяна на състезателната група при участието на ученик в 

различните кръгове на олимпиадата през учебната година.  

3. За участието си в олимпиадата ученикът, в случай че има навършени 16 години, или 

съответно родителят/настойникът/попечителят, носещ родителска отговорност за 

ученика, подава в училището, в което се обучава, за трите кръга на олимпиадата, 

декларация за информираност и съгласие (по образец) за публикуване на резултатите 

на ученика от олимпиадата и личните му данни и снимки и/или видео с неговото 

участие за целите за популяризирането на събитието.  

При липса на изрично съгласие, резултатите на ученика от олимпиадата се обявяват 

публично с фиктивен номер вместо с имената на ученика. Фиктивният номер, се 

предоставя от училището, в което се обучава. Фиктивните номера се образуват по 

следния начин:  

• Първата буква на предмета, по който е олимпиадата – Б; 

• Двуцифрен код на състезателната група: за първа състезателна група – 01; за 

втора състезателна група – 02, за трета състезателна група – 03, за четвърта 

състезателна група 04 и за пета състезателна група – 05; 
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• Код на училището – включващ номер на училището, вид на училището или 

абревиатура; 

• Трицифрен код на ученика – последователни номера генерирани от училището, 

като първият номер е 001 и т.н. 

Например:  

• Б 01 101СУ 001; Б – биология; 01 – първа възрастова група; 101 СУ – номер и 

вид на училището; 001 код на ученика, генериран от училището; 

• Б 03 IАЕГ 004; Б – химия; 03 – трета възрастова група; IАЕГ - абревиатурата на 

училището; 004 код на ученика, генериран от училището; 

4. На участниците във всички кръгове на олимпиадата не се разрешава използването на 

други помощни материали освен предоставените заедно с изпитните теми. Разрешено е 

използването на собствен калкулатор. 

5. Общинският, областният и националният кръг обхваща учениците от петте 

състезателни групи. 

ІІ. ОБЩИНСКИ КРЪГ 

Общинският кръг се организира и провежда от всяко училище. До този кръг се 

допускат всички желаещи ученици от всички състезателни групи, като участието им 

е доброволно. Допуска се провеждането му и в работен ден от седмицата в извън 

учебно време, в случаите че това може да се организира от училището. 

1. Темата за всяка възрастова група е различна и се определя върху учебното 

съдържание по човекът и природата и биология и здравно образование от 

общообразователната/ задължителната подготовка, както следва: 

Състезателна 

група 

Учебно 

съдържание 

Брой на задачите Общ брой 

точки 

Първа група V – VІІ клас Темата за първата състезателна 

група включва 45 задачи  

100 

Втора група V – VІІІ клас Темата за втората състезателна 

група включва 50 задачи 

100 

Трета група 

 

V – ІХ клас Темата за третата състезателна 

група включва 55 задачи 

 

100 

Четвърта група V – Х клас Темата за четвъртата състезателна  

група включва 60 задачи 

100 

Пета група V – ХІІ клас Темата за петата състезателна група 

включва 60 задачи 

100 

Задачите са от три типа: 

• Тип А – задачи с избираем отговор. Към всяка задача са посочени по четири 

отговора, като само един от тях е верен. Верният отговор се огражда с кръгче. 

• Тип Б – задачи с избираем отговор. Задачите от този тип съдържат пет елемента, 

комбинирани в пет възможни отговора, от които само един е верен. Вярната 

комбинация се огражда с кръгче. 

• Тип В – задачи с ограничена свобода на отговора и свободен отговор. За 

решаването на тези задачи е необходимо да ползвате указанията, посочени към всяка 

от тях. 

Темите за всяка възрастова група включват различен брой задачи от трите типа. 

2. Темите и критериите за общинския кръг на олимпиадата по биология и 

здравно образование се разработват от учителите по биология и здравно 

образование във всяко училище.  

3. Писмените работи на учениците се проверяват от училищна комисия, определена 

със заповед на директора. При проверката и оценката всеки от двамата проверители е 
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длъжен да провери и оцени всяка задача, като изпише брой на точки на празното поле 

дясно от задачата. В края на писмената работа трябва да фигурират: брой точки, 

поставени от всеки проверител, общ брой точки от задачите, имената, фамилиите и 

подписите на проверителите. Училищната комисия изготвя протокол с резултатите на 

всички ученици по състезателни групи и протокол с имената и резултатите на 

предложените за участие в областния кръг на олимпиадата ученици по състезателни 

групи. Протоколите са по образец. 

4. До участие в областния кръг се допускат ученици, които са получили най-малко 

70% от максималния брой точки /100 точки/. 

5. Училище-координатор на олимпиадата по биология и здравно образование е 

101 СУ „Бачо Киро“, район Надежда, ул. „Илинденско въстание“ № 36. Директор 

на училището - Весела Иванова. 

6. До 10.02.2021 г. на мейл olbio101su@abv.bg на директора на училището-

координатор се изпращат: 

6.1. Протокол с резултатите на всички ученици участвали в общинския кръг на 

олимпиадата по биология и здравно образование по състезателни групи (по образец) 

подписан с електронен подпис на директора и протокол с имената и резултатите на 

класираните за областен кръг ученици по състезателни групи, подписан с електронния 

подпис на директора. Файлът по състезателни групи е общ за участвалите и 

класираните ученици и да бъде наименуван olbioXXXXprotVsDop; 

Същият протокол се изпраща и без електронен подпис на директора, за да може 

да се използва за по-нататъшна електронна обработка! 

6.2. Списък на учениците, които не са подали декларации за публикуване на 

резултатите им, личните им данни и снимки/или видео с тяхно участие, както и 

информация за генерираните фиктивни номера на участвалите ученици (по образец), 

подписан с електронния подпис на директора. Файлът да бъде наименуван 

olbioXXXXprotSpPubl; 

6.3. Сканирано копие на декларациите за явяване в по-висока състезателна група (по 

образец). Файлът да бъде наименуван olbioXXXXdeklar; 

6.4. Списък на учениците със специални образователни потребности, за които се 

изискват специални условия за провеждане на олимпиадата, както и удължаване на 

времето (по образец), подписан с електронния подпис на директора. Файлът да бъде 

наименуван olbioXXXXSpSob; 

В наименованието на файловете на местата на ХХХХ се поставя номер и вид на 

училището или абревиатурата за гимназиите.  

 

Моля да ползвате предложените в сайта по природни науки www.prirodninauki.bg 

образци на протоколи по т. 6.1 за резултатите на учениците участвали в областния кръг 

на олимпиадата по биология и здравно образование и допуснатите до областен кръг (в 

общ файл), списъци по т. 6.2, т. 6.4 и декларация по т. 6.3. 

7. Писмените работи на учениците от общинския кръг на олимпиадата по биология и 

здравно образование се съхраняват в училището провело общинския кръг на 

олимпиадата. 

ІІІ. ОБЛАСТЕН КРЪГ 

1. Областният кръг на олимпиадата по биология и здравно образование се организира 

от 101 СУ „Бачо Киро“, определено със заповед на началника на РУО – София-град за 

училище-координатор, на 21.02.2021 г. от 09:00 часа, съгласно График, утвърден със 

заповед № РД 09-2134 от 28.08.2020 на министъра на образованието и науката. 

mailto:olbio101su@abv.bg
http://www.prirodninauki.bg/
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2. Темите за областния кръг на олимпиадата по биология и здравно образование 

включват задачи, които се изработват от Национална комисия.  

3. Времето за работа на учениците е 4 /четири/ астрономически часа. 

4. Писмените работи за всички групи от областния кръг на олимпиадата по биология и 

здравно образование са анонимни. 

5. Проверката и оценката на писмените работи на учениците се извършва от Областна 

комисия, определена със заповед на началника на РУО - София град.  

6. Писмените работи на учениците предложени за участие в националния кръг се 

изпращат в Учебен център на МОН, бул. „Драган Цанков“ № 21 А, неразсекретени. 

Разсекретяването и оповестяването им се извършва след оценяването им от 

Националната комисия.  

7. Разсекретяването и оповестяването на резултатите на учениците, които Областната 

комисия не предлага за участие в националния кръг се извършва след разсекретяването 

и оповестяването на резултатите на предложените ученици за участие в националния 

кръг от Националната комисия. 

8. Индивидуалните резултати на учениците от І-ва състезателна група от областния 

кръг на олимпиадата по биология и здравно образование, може да се използват от 

ученик за класиране за места по утвърден държавен план-прием в VІІІ клас съобразно 

решение на педагогическия съвет на съответното училище. Само за І-ва състезателна 

група резултатите на учениците се отразяват освен в брой точки и в проценти от 

постигнатия максимален брой точки за страната. Максималният брой точки за страната 

е най-високият резултат на ученик в списъка на допуснатите до национален кръг, 

публикуван на страница на МОН.   

VІ. НАЦИОНАЛЕН КРЪГ 

1. Националният кръг на олимпиадата по биология и здравно образование се провежда 

в периода 27.03 – 28.03.2021 г. съгласно График, утвърден със заповед № РД 09-2134 

от 28.08.2020 на министъра на образованието и науката. 

2. Провежда се в два етапа, в два последователни дни. Първият етап се състои от 

теоретични тестови задачи, а вторият от практически задачи. Участниците в 

националния кръг се определят след арбитраж на писмените работи от областния кръг. 

Арбитражът се извършва от Националната комисия. До участие в този кръг се 

допускат 120 ученици, разпределени в три групи: 

• І състезателна група: до 40 ученици от първа и втора състезателни групи на 

областния кръг; 

• ІІ състезателна група: до 30 ученици от трета и четвърта състезателни групи от 

областния кръг; 

• III състезателна група: до 50 ученици от V състезателна група от областния кръг. 

3. Темите, критериите за проверка и оценка, проверката и оценката на писмените 

работи на учениците в националния кръг се извършва от Националната комисия, в 

съответствие с програма Приложение 1 – Учебно съдържание за подготовка на 

олимпиадата по биология и здравно образование. 

Информацията свързана с организацията и провеждането на олимпиадата по 

биология и здравно образование ще бъде публикувана на сайта по природни науки 

www.prirodninauki.bg и сайта на 101 СУ http://101su.bg/. 

 

Приложения: 

1. Образец на протокол за резултатите на всички участвали в общински кръг на 

олимпиадата по биология и здравно образование и допуснатите до участие в областен 

кръг – на общ файл. 

http://www.prirodninauki.bg/
http://101su.bg/
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2. Образец на списък на учениците, които не са подали декларации за публикуване на 

резултатите им, личните им данни и снимки/ или видео с тяхно участие, както и 

информация за генерираните фиктивни номера на участвалите ученици. 

3. Образец на списък на учениците със специални образователни потребности, за които 

се изискват специални условия за провеждане на олимпиадата, както и удължаване на 

времето. 

4. Декларация за явяване в по-висока състезателна група. 

 

Изготвил: 

Старши експерт по природни науки 

Петя Иванова 

 


