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График за провеждане на ученическите олимпиади и състезания 2016/2017 година 

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА УЧЕНИЧЕСКИТЕ ОЛИМПИАДИ И СЪСТЕЗАНИЯ  ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2016–2017 ГОДИНА  
утвърден със заповед на Министъра на образованието и науката № РД09‐1369/15.09.2016 

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА УЧЕНИЧЕСКИТЕ ОЛИМПИАДИ 

Олимпиада Общински кръг Областен кръг Национален кръг 
Начално образование 
.,Знам и мога“ за учениците от 
IV клас 

28.01.2017 г. 25.02.2017 г. 25.03.2017 г. от 09:00 ч., РУО – Ямбол 

Английски език до 15.01.2017 г. 06.02.2017 г. 
14:00 ч. 11.04.2017 г., 10:00 часа, РУО – Благоевград 

Астрономия до 16.01.2017 г. 
включително 

24.02.2017 г. 
14:00 ч. 05.05.–07.05.2017 г., 8:00 часа, РУО – Шумен 

Български език и литература до 08.01.2017 г. 06.02.2017 г. 
10:00 ч. 

08.04.–09.04.2017г. –  Национален кръг за XI и XII клас – РУО – 
Габрово,09:00 ч. 
10.04.–11.04.2017г. –  Национален кръг за VII клас – РУО – Стара 
Загора, 08:00 ч. 

География и икономика до 22.01. 2017 г. 18.02.2017 г. 
9:00 ч. 28.04.–30.04. 2017 г., 08:00 часа, РУО – Пловдив 

Гражданско образование до 02.03.2017 г. до 13.03.2017 г. 28.04.–30.04.2017 г., РУО – Благоевград 
Информатика до 13.01.2017 г. 18.03.2017 г. 21.04.–23.04.2017 г., РУО – Видин 
Информационни технологии до 13.01.2017 г. до 12.03.2017 г. 13.05.–14.05.2017 г., РУО – Варна  

Испански език до 31.01.2017 г. 18.02.2017 г. 
9:00 ч. 25.03. 2017 г. 10:00 ч. РУО – Стара Загора 

История и цивилизации до 29.01.2017 г. 25.02.2017 г., 
9:00 ч. 21.04.–23.04. 2017 г., 08:00 часа, РУО – Сливен 
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Олимпиада Общински кръг Областен кръг Национален кръг 

Италиански език до 31.01. 2017 г. 18.02.2017 г. 
9:00 ч. 25.03.2017 г. 10:00 ч. РУО – София-град 

Математика до 08.01.2017 г. 08.02.2017 г. 
9:00 ч. 

Национален кръг за VII и VIII клас – 07.04.–09.04.2017 г., 
РУ О-София-град Национален кръг за IX – XII клас-07.04.–
10.04.2017 г., РУО-София-град 

Математическа лингвистика до 15.01.2017 г. 10.02.2017 г. 
14:00 ч. 28.04.–01.05.2017 г., РУО-Смолян 

Немски език до 31.01.2017 г. 18.02.2017 г. 25.03.–26.03.2017 г., 10:00 часа, РУО – Сливен 

Руски език до 14.01.2017 г. 11.02.2017 г. 
9:00 ч. 18.03.2017 г., 09:00 часа РУО – Пазарджик 

Физика 14.01.2017 г. 14:00 часа 19.02.2017 г. 
14:00 ч. 10.04.–12.04. 2017 г., 8:00 часа, РУО – Разград 

Философия до 03.02.2017 г. 11.02.2017 г. 
9:00 ч. 25.03. -26.03.2017 г., РУО – Кърджали 

Френски език до 31.01. 2017 г. 18.02.2017 г. 
9:00 ч. 01.04.2017 г. 10:00 ч. РУО – Кърджали 

Химия и опазване на околната 
среда до 22.01.2017 г. 12.02.2017 г., 

9:00 ч. 18.03.–19.03.2017 г., РУО – Варна 
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ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛНИТЕ СЪСТЕЗАНИЯ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2016-2017 ГОДИНА 

Състезание Вид на състезанието, място и време на провеждане 

Математика 

Математически състезания 
Зимни математически състезания 
20.01.–22.01.2017 г. (8-12 клас), ПМГ „Добри Чинтулов“, гр. Сливен 
Пролетни математически състезания, 31.03.2017- 02.04.2017 г. 
4.–8. клас, гр. Варна 9.–12. клас, гр. Бургас 
Математическо състезание „Европейско кенгуру“ 
Областен кръг за ученици от IV клас, 18.03.2017 г. 
Национален кръг, 03.06.2017 г., гр. София 
Математическо състезание между профилирани гимназии и паралелки на СОУ с чуждоезиков 
профил, 24.03. – 26.03.2017 г., гр. Ловеч 
Математическо състезание „Питагор“ за ученици от IV клас, 14 май 2017 г. 
Математическо състезание „Откриване на млади таланти“, 17.06. 2017 г., СМГ „П.Хилендарски“, 
гр. София 

Информатика 
Национален есенен турнир по информатика – 25.11. – 27.11.2016 г., гр. Шумен 
Зимни състезания по информатика – 24.02.–26.02.2017 г., гр. Велико Търново 
Национален пролетен турнир – 09.06.–11.06.2017 г., гр. Пловдив 

Информационни технологии 
Национален есенен турнир по информационни технологии „Джон Атанасов“ – 03.12.–04.12.2016 
г., гр. София 
Национално състезание по компютърни мрежи – 08.04.– 09.04.2017 г., София 

Математическа лингвистика Национално състезание по математическа лингвистика, 27.01. – 29.01.2017 г., гр. Стара Загора 

Физика 
1. Есенно национално състезание по физика, 25.11. – 27.11.2016 г., 8 часа, гр. Велинград  
2. Национално състезание „Турнир на младите физици“, 03.02.–05.02.2017 г., 8 часа, гр. София 
3. Пролетно национално състезание, 10.03. – 12.03.2017 г. 8 часа, гр. Вършец 

Химия и опазване на околната среда Тестови задачи за ученици в гимназиалния етап, 22.04. – 23.04.2017 г., гр. Ловеч 
Природни науки и екология Представяне и защита на проекти, 15.10.–16.10.2016 г., гр. Сопот 
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Състезание Вид на състезанието, място и време на провеждане 

Ключови компетентности по природни науки Ключови компетентности по природни науки (физика, химия, биология), 19.11 – 20.11.2016 г. гр. 
Ловеч 

Ключови компетентности по немски език и 
природни науки 

Националното състезание за основни компетентности на немски език и природни науки, 16.06. -
18.06.2017 г., гр. Благоевград 

Технологии „Виртуално предприятие“ – 07.04. – 08.04.2017 г., гр. София 

Английски език 

Национално състезание за речеви и комуникативни умения на английски език 
Общински кръг – до 15.10.2016 г. 
Областен кръг-до 29.10.2016 г. 
Национален кръг – 19.11.–20.11.2016 г., гр. Велико Търново 

Английски език 
Фестивал на авторска драматургия и театър на английски език Областен кръг – до 05.03.2017 г. 
Национален кръг – 25.03. – 26.03.2017 г., гр. Кюстендил 

Немски език 
1. Национален конкурс за театър на немски език в гр. Монтана, 20.04. – 22.04.2017 г. 
2. Състезание за написване на есе, м. декември 2016 г. / март 2017 г. 

Руски език Състезание за написване на есе 
Френски език Национален конкурс за театър на френски език, април 2017 г. 
Испански език Национален конкурс за театър на испански език, февруари – март 2017 г. 
Английски език испански език Многоезично състезание Областен кръг – 22.10.2016 г. 
Италиански език  
Немски език  
Руски език  
Френски език 

Национален кръг – 26.11.2016 г., гр. Габрово 

Религия Национален конкурс „Бог е любов“, Областен кръг – до 31.03.2017 г.  
Национален кръг – юни 2017 г., Троянски манастир 

Музика 
Национално състезание Музикална игра „Ключът на музиката“ 
Областен кръг – 20.02.2017 г. 
Национален кръг-24.03.–26.03. 2017 г., гр. Пловдив 
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Състезание Вид на състезанието, място и време на провеждане 

Хореография 
Национално състезание „Фолклорна плетеница“ 
Областен кръг – до 14.04.2017 г. 
Национален кръг – 02.06.–04.06.2017 г., гр. София 

Математика 

Математически състезания 
Зимни математически състезания 
20.01.–22.01.2017 г. (8.–12 клас), ПМГ „Добри Чинтулов“, гр. Сливен 
Пролетни математически състезания, 31.03.2017- 02.04.2017 г. 
4.–8. клас, гр. Варна 9.–12. клас, гр. Бургас 
Математическо състезание „Европейско кенгуру“ 
Областен кръг за ученици от IV клас, 18.03.2017 г. 
Национален кръг, 03.06.2017 г., гр. София 
Математическо състезание между профилирани гимназии и паралелки на СОУ с чуждоезиков 
профил, 24.03. – 26.03.2017 г., гр. Ловеч 
Математическо състезание „Питагор“ за ученици от IV клас, 14 май 2017 г. 
Математическо състезание „Откриване на млади таланти“, 
17.06. 2017 г., СМГ „П.Хилендарски“, гр. София 

Информатика 
Национален есенен турнир по информатика – 25.11. – 27.11.2016 г., гр. Шумен 
Зимни състезания по информатика – 24.02.–26.02.2017 г., гр. Велико Търново 
Национален пролетен турнир – 09.06.–11.06.2017 г., гр. Пловдив 

Информационни технологии 
Национален есенен турнир по информационни технологии „Джон Атанасов“ – 03.12.–04.12.2016 
г., гр. София 
Национално състезание по компютърни мрежи – 08.04.– 09.04.2017 г., София 

Математическа лингвистика Национално състезание по математическа лингвистика, 27.01. – 29.01.2017 г., гр. Стара Загора 

Физика 
1. Есенно национално състезание по физика, 25.11. – 27.11.2016 г., 8 часа, гр. Велинград  
2. Национално състезание „Турнир на младите физици“, 03.02. – 05.02.2017 г., 8 часа, гр. София 
3. Пролетно национално състезание, 10.03. – 12.03.2017 г. 8 часа, гр. Вършец 

Химия и опазване на околната среда Тестови задачи за ученици в гимназиалния етап, 22.04. – 23.04.2017 г., гр. Ловеч 
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Състезание Вид на състезанието, място и време на провеждане 
Природни науки и екология Представяне и защита на проекти, 15.10.–16.10.2016 г., гр. Сопот 

Ключови компетентности по природни науки Ключови компетентности по природни науки (физика, химия, биология), 19.11 – 20.11.2016 г. гр. 
Ловеч 

Ключови компетентности по немски език и 
природни науки 

Националното състезание за основни компетентности на немски език и природни науки, 16.06. -
18.06.2017 г., гр. Благоевград 

Технологии „Виртуално предприятие“ – 07.04. – 08.04.2017 г., гр. София 
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ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛНИТЕ СЪСТЕЗАНИЯ ПО ПРОФЕСИИ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2016–2017 ГОДИНА 

№ Състезания по професии Училищен 
кръг 

Регионален 
кръг Национален кръг 

Национална панорама на професионалното образование (състезания от № 1-№ 11) 

1. Състезание по приложна електроника „Мога и 
зная как“ до 02.03.2017 г. 13.03.–31.03.2017 г. 

20.–22.04.2017 г. 

2. Най-добър млад хлебар-сладкар до 28.02.2017 г. 24.–25.03.2017 г. 
3. Най-добър млад готвач до 28.02.2017 г. 24.–25.03.2017 г. 
4. Най-добър млад сервитьор до 28.02.2017 г. 24.–25.03.2017 г. 
5. Млади таланти в модата до 23.01.2017 г. .– 
6. Най-добър млад фризьор и гримьор до 15.02.2017 г. .– 

7. Най-добър млад строител до 28.02.2017 г. 

10.–11.03.2017 г. 
17.–18.03.2017 г. 
24.–25.03.2017 г. 
30.–31.03.2017 г. 

8. Озеленяване и цветарство до 28.02.2017 г. .– 
9. Стилни мебели и дърворезба до 28.02.2017 г. .– 
10. Най-добра бизнес идея до 28.02.2017 г. .– 
11. Най-добър млад керамик до 17.02.2017 г. .– 
12. Най-добър млад барман до 28.02.2017 г. 24.–25.03.2017 г. 20.–22.04.2017 г. 
13. Счетоводство до 28.02.2017 г. .– 30.–31.03.2017 г. гр. София 
14. Най-добър млад автомонтьор и водач на МПС до 28.02.2017 г. 17.–18.03.2017 г. 30.03.–01.04.2017 

15. Национален учебно- професионален конкурс 
„Най- добър млад инсталатор“ до 17.02.2017 г. до 17.03.2017 г. 04.–07.04.2017 г. 

16. Панаир на УТФ Млад предприемач - .– 26.–28.04.2017 г. гр. Пловдив 
17. Млад фермер до 12.02.2017 г. 13.–31.03. 2017 г. 25.–28.04.2017 г. 
18. Най-добър техник в машиностроенето до 06.02.2017 г. .– 10.–11.03 2017 г. 
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№ Състезания по професии Училищен 
кръг 

Регионален 
кръг Национален кръг 

19. 
Национален преглед за млади изследователи. 
Енергетика, икономика и математическо 
моделиране 

до 10.03.2017 г. .– 04.–07.04.2017 г. 

20. Горски многобой до 31.03.2017 г. .– 03.–13.05.2017 г. 

21. Състезание по електроенергетика „Стани 
стипендиант на ЧЕЗ“ до 21.12.2016 г. 06.–24.02.2017 г. 23.–24.03.2017 г. 

 


