
 

 

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ 

„ДИМИТЪР БЛАГОЕВ“ – ГРАД СВИЩОВ 

 

 

ЗАПОВЕД 

№ 183/ 02.12.2021г. 

 

 На основание: чл.252, ал.1 и чл. 254 ал.2 от Закона за предучилищното и училищното 

образование, във връзка със заповед №РД 09-1883/02.09.2021 г. на министъра на образованието и 

науката за организиране и провеждане на ученическите олимпиади през учебната 2020-2021г.,  

Заповед № РД 22-3473/ 25.11.2021 г.  на РУО град Велико Търново и заповед № РД09-

4756/30.11.2021 на МОН: 

 

О П Р Е Д Е Л Я М 

№ Дата Предмет Техническо 

лице 

Комисия Квестори 

1 11.12.2021 

събота 

Математика 

 

09.00ч 

В. Гачева 

З. Минчева 

1. Ас. Папазова-

председател 

2. В. Гачева 

3. С. Илиева 

 

1. Б. Пенева 

2. С. Маринова 

3. М. Антонова 

4. Ц. Цонева 

5. Р. Димитрова 

6. Б. Блажев 

 

2 21.12.2021 

вторник 

Английски 

език  

 

14.15ч 

Б. Борисова 1.Председател- 

Елв. Дамянова 

2. Алб. Борисова 

3. Н. Тодорова  

4. К. Кирчева 

5. М. Пецова 

 

1. П. Костякова 

2. Ив. Кирилова  

3. К. Златанова 

4. П. Маринова 

5. Мартина Георгиева 

3 07.01.2022 

петък 

История и 

цивилизации 

14.15ч 

Д. Шекерова 1. Ив. Нинова-

председател 

2. Милка Цветанова 

 

1. Р. Попова 

2. С. Янкова 

3. Н. Стойнева 

4. Р. Костов 

5. Н. Блажев 

 

4  

 

 

10.01.2022 

Понеделник 

 

 

 

Физика и 

астрономия 

        14.15ч  

 

 

Философия 

14.15ч 

 

 

 

 

Д. Шекерова 

1. Т. Божинова-

председател  

2. М. Филипова  

 

 

1. З. Шабова-

председател  

2. Милка Цветанова 

 

1. К. Кирчева 

 

 

 

 

1. Д. Йорданов 

 

5 12.01.2022 

сряда 

 

География и 

икономика  

14.15ч 

Д. Шекерова 1. М. Кирова-

председател 

2. Марияна 

Цветанова 

1. Л. Ганева 

2. С. Мещерова 

3. Н. Тодорова 

4. Алб. Борисова 

 



6 17.01.2022 

понеделник 

 

Химия и 

опазване на 

околната среда  

14.15ч    

 

Д. Шекерова 1. М. Петрова -

председател 

2. Т. Божинова 

1. Д. Петрова 

2. Ж. Георгиева 

3. Г. Герчев 

 

7 20.01.2022 

четвъртък 

Български език 

и литература 

14.15ч  

Д. Шекерова 1. Ани Кирова -

председател 

2. Ж. Георгиева 

3. Ив. Кирилова 

1. М. Филипова 

2. Т. Тодорова 

3. Ив. Нинова 

4. М. Петрова 

 

8 22.01.2021 

събота 

Знам и мога 

 

09.00ч 

М. Недева 

З. Минчева 

1. Л. Йошева 

председател 

2. С. Мещерова 

 

1. С. Димтрова 

2. Ян. Заркова 

3. Б. Цветанова 

 

9 27.01.2022 

четвъртък 

Биология и 

здравно 

образование 

14.15ч  

Д. Шекерова 1. Д. Кирилова-

председател 

2. М. Петрова 

1. Ант. Дамянова 

2. Ани Кирова 

3. Л. Любенова 

 

  

При провеждане на олимпиадите и състезанието да се спазват насоките за обучение и 

действия в условията на извънредна епидемична обстановка в  училището (т.4.6) , утвърдени със 

заповед № РД09-4756/30.11.2021 на МОН. 

 Всички училищни комисии, с изключение на комисии по Математика и Знам и мога,  

съобразно   регламента на всяка олимпиада за учебната 2021-2022 г, съгласно заповед №РД 

09-1883/02.09.2021 г. на министъра на образованието и науката за организиране и 

провеждане на ученическите олимпиади през учебната 2021-2022 година, съставя темите и 

задачите за училищен кръг, критериите и правилата за оценяване на знанията и уменията 

на учениците, оценява писмените работи на учениците и определя ученицие за участие в 

областния кръг, ако в регламента на олимпиадата не е записано друго. Комисиите се 

задължават да разпечатат подготвените материали за олимпиада със съдействие на 

технически лица,  да ги засекретят,  да ги приберат в папки и да ги оставят за съхранение в 

стаята на зам.директора. 

Членовете на училищната комисия  подават Декларация за безпристрастност и 

поверителност. 

 

Училищната комисия изготвя в срок до 7 работни дни от състезателния ден: 

а) протокол за явилите се ученици и техните резултати;  

б) протокол за класираните за областния кръг ученици и техните резултати.  

 

Протоколите  за явилите се ученици и техните резултати се заверяват с подпис и 

печат от директора на училището, който в двудневен срок ги изпраща на началника на 

РУО заедно с писмените работи на учениците от протокола за класираните за областния 

кръг ученици и техните резултати и списък на учениците, подали декларация за 

информираност и съгласие или несъгласие  за  популяризиране на резултатите от 

олимпиадите.   / ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ОЛИМПИАДИТЕ 1. 

Популяризирането на резултатите от олимпиадите е съобразено с общите принципи на 

защитата на личните данни и препоръките на Комисията за защита на личните данни. 

2. Учениците, които желаят или не желаят техните резултати да бъдат оповестявани 

публично, подават декларация, подписана от тях и от родител, преди провеждането на 



съответния кръг на всяка олимпиада, в който ще участват. Декларацията се предава на 

директора на училището, в което ученикът се обучава, а той – в РУО./ 

 

Общинският кръг на олимпиадите, които се провеждат в учебните дни,  започва в 

14.15 часа.  

Стаите, в които ще се провеждат Олимпиадата по математика и състезанието 

„Знам и мога“ са  201, 202, 204, 206, 301 и 302. 

Останалите олимпиади  се провеждат в стаите 401, 402, 404, 405, 406, 408  и 409. 

Квесторите на олимпиадата по математика и състезанието „Знам и мога“ са 

длъжни да се явят в училището 1 час  преди началото на олимпиадата и състезанието. 

 Квесторите по останалите предмети се явяват 30 минути   преди началото на 

олимпиадата. 

 Г-жа Таня Борисова или съответния главен учител провежда инструктаж с 

квестори и техническия персонал. 

Резервни квестори са – С. Сидерова, С. Тодорова. 

Медицинско лице – Мариета Цветанова. 

Длъжностни лица, упълномощени да получават, разпространяват и съхраняват 

материалите за олимпиадите в металната каса в стаята на Зам.директора съгласно 

НАРЕДБА № 8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на 

предучилищното и училищното  Раздел V, чл. 37, са Цветанка Младенова Кирова, Таня 

Борисова Божинова и главните учители.  

  

След приключване на Олимпиадата квесторите се задължават да предадат писмените 

работи и Протокола за дежурство на г-жа Таня Божинова или главните учители. 

 Помощният персонал да осигури достъп до училището до съответните стаи и други 

необходими помещения. 

 Настоящата заповед да се връчи срещу подпис на горепосочените лица за сведение и 

разпореждане.   

         Директор: /п/ 

          Цветанка Кирова 

 

 

 


