МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
ИЗМЕНЕНИЯ В РЕГЛАМЕНТА
ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ОЛИМПИАДАТА ПО ХИМИЯ И
ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020-2021 ГОДИНА,
На основание Заповед № РД 09-2134/28.08.2020 г. за утвърждаване на графици за
провеждане на ученическите олимпиади, на националните състезания по професии през
учебната 2020/2021 г., изм. със Заповед № РД 09 -2998/30.10.2020 г., Заповед № РД 093263/16.11.2020 г., Заповед № РД 09-3313/18.11.2020 г., Заповед № РД 09-3519/02.12.2020
г., Заповед № РД 09-545/05.03.2021 г., Заповед № РД 09-706/17.03.2021 г. и Заповед № РД
09-711/17.03.2021 г за изменение и допълнение за организирането и провеждането на
ученическите олимпиади и на националните състезания през учебната 2020/2021 година
на министъра на образованието и науката, Националната комисия за организиране и
провеждане на олимпиадата по химия и опазване на околната среда през учебната 20202021 г. прави следните изменения:

КАСАЕЩИ ПРОВЕЖДАНЕТО НА НАЦИОНАЛНИЯ КРЪГ
В т.44 да се чете:
Националният кръг на олимпиадата по ХООС се провежда за всички състезателни групи.
За всички състезателни групи олимпиадата включва само теоретичен кръг.
В т. 47 да се чете:
Националният кръг на олимпиадата по химия и опазване на околната среда се провежда
съгласно графика, определен от МОН в Заповед № РД09-2134/28.08.2020 г. за
утвърждаване на графици за провеждане на ученическите олимпиади, на националните
състезания и на националните състезания по професии през учебната 2020/2021 година на
министъра на образованието и науката и съгласно Заповед № РД 09-711/17.03.2021 г. на
министъра на образованието и науката на 20.03.2021 г. от 9:00 часа по региони.
В т. 49 да се чете:
Теоретичните задачи, както и критериите за проверка и оценка, се определят от
Националната комисия.
В т. 50 да се чете:
Времетраенето на националния кръг на олимпиадата по химия и опазване на околната
среда за I, II, III и IV е 4 астрономически часа, а за V състезателна група е 5 астрономически
часа.
КАСАЕЩИ ПРОВЕЖДАНЕТО НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ ОЛИМПИАДИ ПО
ХИМИЯ
В т.62 да се чете:
Отборът за участие в международните олимпиади по химия – Международна
Менделеевска олимпиада по химия (ММОХ) и Международна олимпиада по химия
(МОХ) се състои от 4-мата ученици класирани на първите четири места на Националния
кръг на олимпиадата по химия и ООС в пета състезателна група.
В точка 68.3 да се чете:
1

Определените за отбора ученици задължително участват в следващата подготовка,
продължаваща до 20 дни по програма, съобразена с изискванията на МОХ. Отказът на
класиран ученик от участие в подготовката и в отбора за международната олимпиада, се
потвърждава чрез попълване на декларация, подписана от ученика и родител/настойник,
която се подава не по-късно от 5 дни след обявяване на резултатите от Националния кръг
на олимпиадата. Мястото на подалия декларация се заема от следващия в класирането от
Националния кръг на олимпиадата.
Заличават се: т. 65, т. 66, т. 68, т. 68.1, т. 68.2.
НАЦИОНАЛНА КОМИСИЯ
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