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ЗАПОВЕД 

№РД07-172/14.11.2022г. 

 

На основание чл.257 и чл.259 от ЗПУО, правомощията по чл.31 от Наредба 

№15/22.07.2019г. и заповед № РД09-4059/30.08.2022 на министъра на 

МОН и във връзка с регламентите на олимпиадите 

 

ОПРЕДЕЛЯМ 

Ред за участие на учениците на училището в общинските кръгове на 

олимпиадите и състезанията, организирани от МОН през учебната 

2022/2023г. 

1. Директорът на училището издава заповед за всяка конкретна 

олимпиада и/или състезание, в което могат да участват ученици от 

училището и училището може да осигури условия за провеждането, 

в която определя комисии за организиране, изготвяне на изпитни 

материали и оценяване. Дата, час и място на провеждане. Място и 

срок за проверка и изготвяне на протоколи и ред за запознаване с 

резултатите.  

2. Олимпиада и/или състезание, за което училището няма условия за 

провеждането /липсват свободни стаи във времето, обявено по 

регламент за организирането/ не организира съответното състезание 

или олимпиада. 

3. За участие в съответната олимпиада, ученикът и родител подават 

попълнени и подписани заявление за участие, придружено от 

декларация за съгласие за публикуване на резултатите, в 

канцеларията на училището и в срок не по-късно от три работни дни 

преди провеждането на олимпиадата /например – за олимпиадата по 
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математика на 10.12.2022г. се подават заявления до 05.12.2022г. 

вкл./. 

4. Назначената комисия разпределя учениците според постъпилите 

заявления в изпитните зали и подготвя необходимите протоколи и 

изпитни материали. 

5. Олимпиадите – общински кръг се провеждат при спазване на 

следния график: 

Ученическа 

олимпиада 

Клас Начало на 

провеждане 

Време на 

провеждане 

Математика  IV-VII 09.00ч. 10.12.2022г. 

Български език и 

литература 

V-VII 09.00ч. 21.01.2023г. 

География и 

икономика 

V-VII 14.30ч. 16.01.2023г. 

История и 

цивилизации 

V-VII 14.30ч. 13.01.2022г. 

Знам и мога IV 09.00ч. 21.01.2023г. 

Биология и ЗО VII 09.00ч. 28.01.2023г. 

Химия и ООС VII 09.00ч. 14.01.2023г. 

 

Настоящата заповед да се сведе до знанието на заинтересованите страни 

чрез информационните табла и училищния сайт от Адриана Трифонова – 

главен учител. 

Контрол ще осъществи директорът на училището. 

 

Димитър Димитров 

Директор на ОУ „Г. С. Раковски“ – Варна 
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вх.№ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

От ………………………………………………………………………………………… 

 

Родител на ……………………………………………………………………………….. 

 

Клас ………………………. 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 

 

Заявявам желанието си детето ми да бъде записано за участие в общински кръг на 

олимпиадата по:………………………………………………………………………. . 

Запознат съм с графика за провеждането на общинските кръгове на олимпиадите и 

състезанията в ОУ „Г. С. Раковски“ – Варна, публикуван в сайта на училището. 

 

Дата: ………………..                                                Подпис родител: ……………………… 

                                    

                                                                                    Подпис ученик: ……………………….. 
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кв.“Чайка“, р-н Приморски, тел. 052/302-358; 052/302-359 
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вх.№ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

От ………………………………………………………………………………………… 

 

Родител на ……………………………………………………………………………….. 

 

Клас ………………………. 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 

 

Заявявам желанието си детето ми да бъде записано за участие в общински кръг на 

олимпиадата по:………………………………………………………………………. . 

Запознат съм с графика за провеждането на общинските кръгове на олимпиадите и 

състезанията в ОУ „Г. С. Раковски“ – Варна, публикуван в сайта на училището. 

 

Дата: ………………..                                                Подпис родител: ……………………… 

                                    

                                                                                    Подпис ученик: ……………………….. 
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ДЕКЛАРАЦИЯ 

за информираност и съгласиеДолуподписаният/ата 

......................................................................................., 

(име, презиме, фамилия на родителя/настойника/попечителя)с адрес: 

........................................................................................................, телефон: 

.............................., родител/настойник/попечител (излишното се зачертава)на 

................................................................................................................., (име, презиме, 

фамилия на ученика)който/която е ученик/ученичка от...............клас в 

....................................................................................................................................................... 

(наименование на училището, населено място, област) 

I.Д Е К Л А Р И Р А М: 

1. Запознат/а съм с целта и средствата на обработка на личните данни на сина 

ми/дъщеря ми (три имена, училище, клас, населено място, резултатиот олимпиадата), а 

именно за участие в олимпиадата/състезанието по 

................................................................... през учебната ........................... година, в това 

число и с цел осигуряване на публичност и популяризиране на постижениятана 

участниците съгласно утвърдените със заповед на министъра на образованието и 

науката Правилаза организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на 

националните състезания.2. Наясно съм, че обработването на личните данни е 

необходимо за организирането и провеждането наолимпиадата. 3. Запознат/а съм, че 

администратор на личнитеданнитее директорът научилището, в което се 

обучаваученика, както и с координатите за връзка с него. 4. Запознат/а съм с правата ми 

съгласно Глава ІІІ на Общия регламент относно защитата на данните, които са правата 

на информация, достъп, коригиране, изтриване,  

ограничаване на обработването и преносимост на данните, както и с правото ми на 

жалба до надзорен орган.5. Запознат/а съм, че личните данни (на хартиен носител и в 

електронен формат) ще бъдат обработвани и съхранявани при спазване на разпоредбите 

на нормативните актове в областта на защита на личните данни и приложимото 

българско и европейско законодателство.  

II.Като родител/настойник/попечител (излишното се зачертава)на сина ми/дъщеря ми, 

съм: 

Съгласен/ Не съм съгласен(излишното се зачертава)същият/същата да бъде сниман/а 

във видео-или фото-формат във връзка с участието му/й в олимпиадата. 

Съгласен съм/ Не съм съгласен(излишното се зачертава)заснетите изображения да 

бъдат свободно публикувани, включително в електронен или цифров вид, с цел 

публичност на олимпиадата. 

Съгласен съм/ Не съм съгласен(излишното се зачертава)резултатите на сина ми/дъщеря 

ми от общинския кръг на олимпиадата по ................................................за учебната 

....................година, да бъдат обявени публично. 

Съгласен съм/ Не съм съгласен(излишното се зачертава) резултатите на сина 

ми/дъщеря ми от областния кръг на олимпиадата по ................................................за 

учебната ....................година, да бъдат обявени публично. 

Съгласен съм/ Не съм съгласен(излишното се зачертава) резултатите на сина 

ми/дъщеря ми от националниякръг на олимпиадата 

по.....................................................................................за учебната ....................година, да 

бъдат обявени публично. 

Подпис на родителя: .............................Подпис на участника (ученика): ............................. 

Дата: ..................................... 
 


