
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА 

ИЗМЕНЕНИЯ В РЕГЛАМЕНТА 

ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ОЛИМПИАДАТА ПО БИОЛОГИЯ И 
ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2019-2020 ГОДИНА 

           В изпълнение на заповед № РД 09-1036/12.05.2020г., заповед № РД 09-

1037/12.05.2020г., заповед № РД 09-1264/02.06.2020г. и заповед № РД 09-12718 

02.06.2020 г. на министъра на образованието и науката и необходимостта от 

своевременно възстановяване на провеждането на олимпиадите и националните 

състезания в системата на предучилищното и училищното образование през учебната 

2019-2020 година, Националната комисия за организиране и провеждане на 

олимпиадата по биология и здравно образование през учебната 2019-2020 г. прави 

следните изменения и допълнения: 

НАЦИОНАЛЕН КРЪГ 

В т. IV. „Организиране и провеждане на национален кръг на олимпиадата по 

биология и здравно образование“, както следва:  

1. Времето за провеждане на националния кръг на олимпиадата по биология и 

здравно образование да бъде променено от “в периода 28.03 – 29.03.2020 г.“ на  

„30.06.2020 г., начало 14:00 часа“.  

2 . За определяне на училище-домакин на националния кръг на олимпиадата, се 

изменя: „Националният кръг за класираните от региона ученици се 

провежда на територията на съответния регион, като организацията и 

провеждането му се осъществяват  от училището-координатор за 

региона, определено със заповед на началника на РУО в съответствие с т. 

22.1 от правила за организиране и провеждане на ученическите 

олимпиади и на националните състезания“.  

3. За задълженията на директора-домакин на националния кръг се създава нова т. 

3.4. „получава от училищата-координатори на областния кръг 

засекретените състезателни материали на учениците от съответния 

регион.“ 

9. За определяне на етапите, времетраенето им и вида на състезателните 

материали се изменя така: „Националният кръг се провежда в един етап и 



включва само теоретичен тест за всяка възрастова група. Времетраенето 

на етапа е 4 (четири) астрономически часа“. 

В  т. IV. подточка 19 отпада. 

 

МЕЖДУНАРОДНА ОЛИМПИАДА ПО БИОЛОГИЯ  

(IBO Challenge,  август 2020 г., дистанционно международно 

състезание) 

В т. V. Участие на Международната олимпиада по биология, 03-11 юли 2020 г. в гр. 

Нагасаки, Япония да се чете: „V. Участие на IBO Challenge, август 2020 г., 

дистанционно международно състезание“. 

1. „Международната олимпиада по биология (IBO)“ се заменя с „IBO 

Challenge‘2020“.   

2. Да се чете: „Националният отбор за участие в IBO Challenge‘2020 включва 

учениците, класирани на първите 4 места от трета състезателна група“. 

3. Да се чете: Ако някой от учениците, които са класирани от първо до 

четвърто място, се откаже от участие и заяви това писмено до 

председателя на националната комисия, то неговото място в 

националния отбор се заема от следващия в класацията. 

5. Да се чете: Националният отбор се подготвя по програма и от 
преподаватели, определени от националната комисия. Съобразно 
изискванията на IBO Challenge‘2020  подготовката включва и теми, 
които надграждат учебната подготовка в българското училище. 

9. Да се чете: „Националният отбор участва в IBO Challenge‘2020 след 

получена покана от организаторите и при условията на регламента на 

дистанционното състезание“. 

11. Да се чете: Отборът участва в IBO Challenge‘2020 при осигурено 

финансиране в съответствие със Заповед № РД 09-2784 от 29.10.2019 г. на 

министъра на образованието и науката.  

В  т. V. подточки 4, 6 и 7 отпадат. 

 

В останалата си част регламентът на олимпиадата по биология за учебната 2019/ 2020г. 

не се променя. 

НАЦИОНАЛНА КОМИСИЯ 


