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Р Е Г Л А М Е Н Т 

ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ 

НА ОЛИМПИАДАТА ПО БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ 

ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2010–2011 ГОДИНА 

 

Олимпиадата по биология и здравно образование се организира и провежда в 

съответствие със Заповед № РД 09-1507/20.10.2010 г. на министъра на образованието, 

младежта и науката. Настоящият регламент има за цел да допълни и конкретизира 

информацията, свързана със спецификата на олимпиадата по биология и здравно 

образование. 

 

Общински кръг 

Провежда се по график, определен от регионалните инспекторати по образование 

(РИО) в съответствие със Заповед № РД 09-1507/20.10.2010 г. 

Участват ученици от VІІ до ХІІ клас включително, разпределени в четири групи: 

• първа група – ученици, изучаващи през настоящата учебна година учебното 

съдържание за VІІ клас; 

• втора група – ученици, изучаващи през настоящата учебна година учебното 

съдържание за VІІІ клас; 

• трета група – ученици, изучаващи през настоящата учебна година учебното 

съдържание за ІХ клас; 

• четвърта група – ученици, изучаващи през настоящата учебна година учебното 

съдържание за Х, ХI и ХІI. 

Ученици, обучаващи се в VІІІ клас на профилиралирани гимназии и паралелки на СОУ 

с прием след VІІ клас се състезават в първа група. 

Ако ученик заяви желание, той може  да участва не в своята, а в следващата възрастова 

група. Заявката се подава в писмена форма до съответния учител. 

Темата за всяка група е различна. Включва тестови задачи, които се съставят на 

основата на учебното съдържание от задължителната подготовка и профилираната 

подготовка по човекът и природата (биологичната част) и по биология и здравно 

образование, както следва: 

• за учениците от първа група: учебното съдържание от V–VІІ клас; 

• за учениците от втора група: учебното съдържание от V–VІІІ клас; 

• за учениците от трета група: учебното съдържание от V–ІХ клас; 

• за учениците от четвърта група: учебното съдържание от V–ХІІ клас. 

Темите, както и критериите за проверка и оценка, се определят от експертите в РИО. 
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Областен кръг 

Провежда се по график определен от МОМН в Заповед № РД 09-1507/20.10.2010 г., 

като началото е 9.00 часа. 

Участват ученици от VІІ до ХІІІ клас включително, разпределени в четири групи: 

• първа група – ученици, изучаващи през настоящата учебна година учебното 

съдържание за VІІ клас; 

• втора група – ученици, изучаващи през настоящата учебна година учебното 

съдържание за VІІІ клас; 

• трета група – ученици, изучаващи през настоящата учебна година учебното 

съдържание за ІХ клас; 

• четвърта група – ученици, изучаващи през настоящата учебна година учебното 

съдържание за Х, ХI и ХІI, както и ученици в ХІІI клас. 

Темата за всяка група е различна. Включва тестови задачи, които се съставят на 

основата на учебното съдържание от задължителната подготовка и профилираната 

подготовка по човекът и природата (биологичната част) и по биология и здравно 

образование, както следва: 

• за учениците от първа група: учебното съдържание от V–VІІ клас; 

• за учениците от втора група: учебното съдържание от V–VІІІ клас; 

• за учениците от трета група: учебното съдържание от V–ІХ клас; 

• за учениците от четвърта група: учебното съдържание от V–ХІІ клас. 

Ако ученик заяви желание, той може  да участва не в своята, а в следващата възрастова 

група. Заявката се подава в писмена форма до съответния експерт в РИО. 

Темите, както и критериите за проверка и оценка, се определят от Национална 

комисия, утвърдена със заповед на министъра на образованието, младежта и науката. 

При започване на състезанието се разсекретява само темата. Указанието за проверка и 

оценка се разсекретява след изтичане на времето за разработване на писмената работа, 

определено в Заповед № РД 09-1507/20.10.2010 г. Въпроси, възникнали по време на 

състезанието, отнасящи се до темите, се решават на място от Областната комисия, 

утвърдена със заповед на началника на РИО. Ако решението на комисията води до промени 

(технически или фактически) в условията на задачите, своевременно се информират всички 

участващи ученици и се съставя протокол, който се изпраща в МОМН заедно с протоколите 

от областния кръг. 

При проверката и оценката всеки от двамата проверители (членове на Областната 

комисия) е длъжен да провери и оцени всяка задача, като изпише броя на точките на 

празното поле вдясно от задачата. В края на теста трябва да фигурират общият брой точки 
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от тестовите задачи, името, фамилията и подписът на всеки от проверителите. При всяко 

различие в оценката между двамата проверители писмената работа се проверява от арбитър. 

Оценката на арбитъра е окончателна. 

Писмените работи на учениците, предложени за участие в националния кръг, трябва да 

бъдат подписани освен от проверителите и от експерт в РИО. 

 

Национален кръг 

Провежда се по график определен от МОМН в Заповед № РД 09-1507/20.10.2010 г. 

До участие в този кръг се допускат до 90 (деветдесет) ученици в две групи, както 

следва: 

• І група: 30 ученика, изучаващи през настоящата учебна година учебното съдържание 

за VІІ клас или VІІІ клас; 

• ІІ група: 60 ученика, от които 5-10 ученика изучаващи през настоящата учебна 

година учебното съдържание за ІХ клас и 50-55 ученика изучаващи през настоящата учебна 

година учебното съдържание за Х-ХІІ клас. 

Ученици, обучаващи се в VІІІ клас на профилиралирани гимназии и паралелки на СОУ 

с прием след VІІ клас се състезават в първа група. 

Ако ученик заяви желание, той може  да участва не в своята, а в следващата възрастова 

група. Заявката се подава в писмена форма до съответния експерт в МОМН. 

Участниците в националния кръг се определят след арбитраж на писмените работи от 

областния кръг. Арбитражът се извършва от Националната комисия. 

Националният кръг включва два етапа, които се провеждат в два последователни дни. 

Първият етап се състои от теоретични тестови задачи, а вторият – от практически задачи. 

Тестовите и практическите задачи, както и критериите за проверка и оценка се 

разработват от Националната комисия. 

За І група:  

Всички ученици в тази група се състезават върху един и същ теоретичен тест, който 

включва задачи от следните области на биологичното знание: структура и жизнени процеси 

при многоклетъчните организми и човека, класификация на организмите, здравни и 

екологични познания, биоразнообразие. 

Практическият тест включва практически задачи от следните области на биологичното 

знание: ботаника, зоология, анатомия и физиология на човека. 

За ІІ група: 

Всички ученици в тази група се състезават върху един и същ теоретичен тест. Тестът 

включва задачи от следните области на биологичното знание: клетъчна биология 

(цитология, метаболизъм, транспорт през мембраните, митоза и мейоза), микробиология 
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(прокариоти, типове хранене), биотехнологии (ферментации, генетично инженерство), 

анатомия и физиология на растенията с акцент върху висшите растения (фотосинтеза, 

дишане, транспорт, размножаване, растеж и развитие), анатомия и физиология на 

животните и човека (хранене, дишане, отделяне, регулация, размножаване, развитие, 

имунитет), етология (поведение – механизми и типове), генетика и еволюция (изменчивост, 

наследственост по Мендел, алели, рекомбинация, закон на Харди-Вайнберг, механизми на 

еволюцията, естествен отбор, адаптация), екология (екосистеми, хранителни вериги, 

трофични равнища, поток на енергия, екологични пирамиди, биохимични цикли, сукцесия, 

структура и динамика на популациите, биосфера и човек, опазване на околната среда); 

биосистематика (прокариоти, едноклетъчни еукариоти, гъби, водорасли, лишеи, мъхове, 

голосеменни, покритосеменни, мешести, червеи, членестоноги, мекотели, бодлокожи, риби, 

земноводни, влечуги, птици, бозайници). 

Практическият тест включва практически задачи от следните области на биологичното 

знание: ботаника, зоология, анатомия и физиология на човека, биохимия, клетъчна 

биология.  

За решаване на практическите задачи е необходимо учениците да притежават умения 

за наблюдение, измерване, класификация, откриване на взаимовръзки, изчисления, 

микроскопиране, схематично, таблично и графично представяне на данни или получени 

резултати, целенасочено извличане на информация от таблици, графики, 

електронномикроскопски снимки и др., формулиране на хипотези. Също така е необходимо 

да познават и прилагат биологични методи, свързани с дисекция на растителни тъкани и 

органи, изготвяне на нетрайни микроскопски препарати, оцветяване на микроскопски 

препарати, елементарни измервания, интерпретация на поведенчески реакции, изчисляване 

на биомаса и плътност, дихотомични ключове за определяне до клас, разред или семейство, 

филтруване, титруване, тестове за захари, липиди и белтъци, елементарна статистическа 

обработка на резултати. 

Писмените работи се проверяват и оценяват от двама проверители – членове на 

националната комисия. При всяко различие в оценката между двамата проверители 

писмената работа се проверява от арбитър. Оценката на арбитъра е окончателна. 

Класирането е по групи –  І и ІІ група.  

На участниците във ІІ група (ІХ–ХІІ клас) Националната комисия определя оценки, 

както следва: 

• отличен (6) на ученика, класиран на първо място на националния кръг на 

олимпиадата и на учениците, получили не по-малко от 90% от средния брой точки на 

първите трима; 
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• отличен (5,75) на учениците, получили от 80% (включително) до 89% (включително) 

от средния брой точки на първите трима; 

• отличен (5,50) на учениците, получили от 75% до 79% (включително) от средния 

брой точки на първите трима; 

• много добър (5,25) на учениците, получили от 70% до 74% (включително) от средния 

брой точки на първите трима; 

• много добър (5,00) на учениците, получили от 65% до 69% (включително) от средния 

брой точки на първите трима; 

• много добър (4,75) на учениците, получили от 60% до 64% (включително) от средния 

брой точки на първите трима; 

• много добър (4, 50) на учениците, получили от 55% до 59% (включително) от 

средния брой точки на първите трима. 

 

Международна олимпиада по биология (м. юли 2011 г., Тайпе) 

Отборът за участие в международната олимпиада по биология (МОБ) се състои от 4 

(четирима) ученици. Те се определят по следния начин: 

Десет ученици, класирани през настоящата учебна година на първите места на 

националния кръг на олимпиадата във ІІ група (ІХ–ХІІ клас), формират разширен 

национален отбор. Този отбор се подготвя по програма и от преподаватели, определени от 

Националната комисия. Съобразно изискванията на МОБ, подготовката включва и теми, 

които надграждат профилираната подготовка в българското училище. По решение на 

Националната комисия в подготовката могат да участват допълнително още двама ученици, 

без право на класиране за международната олимпиада и при следните условия: да са на 

възраст не повече от 16 г.; да имат най-добър резултат от националния кръг спрямо другите 

състезатели на същата възраст. В края на подготвителния курс се провежда писмена 

контролна работа, съставена от Националната комисия. Учениците класирани на първите 

четири места формират отбора за международната олимпиада. 

Отборът участва в МОБ при осигурено финансиране в съответствие със Заповед № РД 

09-1507/20.10.2010 г. 


