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МИ Н И С Т Е Р С Т В О  Н А  О Б Р А З О В А Н И Е Т О  И  Н А У К А Т А  
 

НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ 

ОБЛАСТЕН КРЪГ – 28.03.2009 г. – ХІ-ХІІ КЛАС, 9.00 ЧАСА 
 
УКАЗАНИЯ  
Уважаеми ученици, 
Вашата работа на олимпиадата по история и цивилизация е писмена и анонимна. 
В работния материал на олимпиадата  са включени: 

- 50 тестови задачи, от които 30 задачи със затворен отговор и 20 с отворен; 
- писмен текст – отговор на исторически въпрос, който не трябва да надвишава 3 ръкописни 

страници.  
Пропуснат или сгрешен отговор се оценява с 0 (нула) точки. 
Максималният брой точки е 100, който съответства на оценка Отличен 6.00. 
Задачата за създаване на текст по исторически въпрос се оценява с общ брой 30 точки. 
За задача със затворен отговор отбележете буквата с верния отговор, като я зачертаете с „Х”. Не се 
допускат задрасквания и поправки. 
По време на работа може да пишете само със син химикал. 
По време на изпита не може да ползвате допълнителни помагала или пособия, освен предоставената ви 
изпитна бланка. 
Време за работа – 4 астрономически часа. 

        Пожелаваме ви успешна работа!  
ПЪРВА ЧАСТ 
А. ЗАДАЧИ С ИЗБИРАЕМ ОТГОВОР 
 
1. В кой от посочените исторически извори се съдържат най-старите сведения за 
българите?  
А) Фулденски анали  
Б) Ватиканска анонимна летопис 
В) Анонимен римски хронограф 
Г) Стратегикон на Псевдомаврикий 
2. Владетели, които след период на продължителни войни сключват тридесетгодишен 
мирен договор с Византия, са: 
А) хан Омуртаг и цар Петър І      
Б) хан/княз Борис І и цар Калоян 
В) хан Маламир и цар Иван Александър     
Г) хан Аспарух и цар Борил. 
3. Отбележете групата фактори, довели до създаването на Българското ханство на Долни 
Дунав: 
А) заплахата от съседни държави и народи; взаимното познаване на славяни и българи; 
държавническият опит на българите 
Б) натискът на аварите; вътрешните противоречия и конфликти в Стара Велика България; 
личните амбиции на хан Аспарух 
В) заселването на българите като федерати на византийска територия; благосклонното 
отношение на империята; налагане на българската власт над славянските племена; 
Г) липсата на различия между българи и славяни; натрупаният военен опит от славяните; 
оформянето на аристокрацията, която има нужда от нова форма на господство  
4. Отбележете ключовите думи, които характеризират състоянието на българската 
държава при цар Петър : 
А) аварски нашествия, дипломация, междуособици, сепаратизъм 
Б) вътрешна нестабилност, ереси, маджарски нашествия, руска експанзия 
В) териториално разширение, Златен век, царска корона, българо-гръцка империя  
Г) освободително движение, болярски заговори, централизация на властта, възстановяване на 
Патриаршията    
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5. За кой книжовник се отнася този текст? 
„Изнамерил и други  форми на буквите за по-голяма яснота от ония, които създал 

мъдрият Кирил. С тях написал цялото боговдъхновено Писание, похвални слова, жития на 
свети мъченици и преподобни и свещени песни,  на които с усърдие научил по-способните си 
ученици, а достойните от тях издигнал до свещенически сан.” 
А) Черноризец Храбър    
Б) Наум 
В) Климент Охридски    
Г) Ангеларий. 
6. В кой домашен исторически извор се отбелязва годината, през която св. св.  Кирил и 

Методий изнамерили славянската азбука? 
А) „Житие на Св. Кирил”      
Б) „За буквите” 
В) „Учително евангелие”      
Г) „Шестоднев” 
7. Българската църква е със статут на  Патриаршия при следните владетели: 
А) Борис І, Владимир, Самуил 
Б) Гаврил Радомир, Асен и Петър 
В) Иван Владислав, Калоян, Борил 
Г) Петър І, Иван Асен ІІ, Иван Александър 
8. Съседи на България в края на управлението на цар Иван Асен ІІ са:  
А) Латинска империя, Трапезундска империя, Унгария, Сърбия, Епирска империя 
Б) Латинска империя, Солунско херцогство, Никейска империя, Сърбия 
В) Галичко княжество, Унгария, Сърбия, Епирско деспотство, Никейска империя, Латинска 
империя 
Г) Унгария, Сърбия, Епирско деспотство, Византия, Латинска империя 
9. Общото между патриарх Евтимий, митрополит Киприян, Григорий Цамблак и 
Константин Костенечки е, че са:  
А) патриарси и архиепископи от времето на Втората българска държава                     
Б) анатемосани и изгонени от страната              
В) видни представители на исихазма 
Г) книжовници от Търновската книжовна школа 
10. Целта на въстанията на българите през ХV-ХVІІ в е да:  
А) получат достъп до съдилищата, да имат своя църква 
Б) възстановят своята държава  
В) получат автономия в рамките на Османската империя 
Г) се присъединят към Русия 
11. Коя от посочената група  български книжовници творят през ХV-ХVІІ в.? 
А) Владислав Граматик, Димитър Кантакузин, поп Пейо, поп Методи Драгинов  
Б) Теодосий Търновски, Киприан, Григорий Цамблак, Матей Граматик 
В) Константин Костенечки, Григорий Цамблак, Йоан Езарх, Неофит Рилски  
Г) Димитър Кантакузин, поп Петър от Мирково, Киприан, Софроний Врачански 
12. Със съдействието на Софроний Врачански, в хода на Руско–турската война (1806-
1812),  се създава: 
А) Българска легия        
Б) Привременно началство 
В) Българска земска войска      
Г) Българско опълчение 
13. На кого принадлежат думите:  
„ Мечом са българите своя свобода изгубили, мечом пак трябва да я добият! Иначе никой не 
ще я освободи во веки веков, ако не сами те!” 
А) Васил Левски       
Б) Любен Каравелов 
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В) Георги Раковски       
Г) Христо Ботев 
14.  Посочете кои от изброените възрожденски дейци са участници в  Първата българска 
легия в Белград:  
А) В. Левски и Ст. Караджа през 1862 г.       
Б) Х. Димитър и П. Киряков през 1861 г.     
В) Хр. Ботев и Л. Каравелов през 1868 г.            
Г) Г. Бенковски и В. Левски през 1872 г. 
15. Решението за подготовката и организирането на въстание в България през пролетта 
на 1876 г. е взето от :     
А) Вътрешната революционна организация   
Б) Българския революционен централен комитет 
В) Гюргевския Революционен комитет    
Г) Добродетелната дружина     
16. “Българска дневница“, “Дунавски лебед” и “Бъдущност“ са вестници, издавани от: 
А) Георги Раковски             
Б) Христо Ботев      
В) Любен Каравелов            
Г) Васил Левски   
17. Първата печатна българска история на Христаки Павлович е: 
А) „ Стематография”             
Б)  „ Неделник” 
В)  „Нещастна фамилия”                            
Г)  „Царственик”   
18. Проектът на Мидхат паша за сливане на българските и турски училища НЕ се 
осъществява поради: 
А) реакцията на Цариградската патриаршия 
Б) несъгласието на султана 
В) протестите на българската общественост 
Г) активизирането на революционното движение  
19. Посочете НЕВЯРНОТО твърдение, свързано с Източната криза (1875-1878 г.): 
А) Заключителният протокол на Цариградската конференция (януари 1877 г.) официално е 
връчен на Високата порта, но тя го отхвърля категорично 
Б) Преди началото на Руско-Турската война от 1877-1878 г., Русия си осигурява неутралитета  
на Австро-Унгария  
В) Според руския план, Руско-Турската война от 1877-1878 г трябва да се води на два фронта – 
Дунавски и Кавказки 
Г) Според Санстефанския мирен договор българската държава се възстановява като независимо 
царство с християнско правителство и народна войска 
20. Основната задача на Временното руско управление е да: 
А) ликвидира васалната зависимост от султана 
Б) изгради основните български институции 
В) наложи руски княз на българския престол 
Г) съдейства за изграждането на Югославянска държава 
21. Учредителното събрание през 1879 г.: 
А) ратифицира Берлинския мирен договор         
Б) избира княз 
В) изработва и приема конституцията          
Г) формира първото българско правителство 
22. Формата на държавно устройство на Княжество България, съгласно член 4 от 
Търновската конституция, е: 
А) наследствена абсолютна монархия 
Б) парламентарна република, начело с президент 
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В) наследствена конституционна монархия с народно представителство 
Г) конституционна монархия без парламент 
23. Висш законодателен орган на Източна Румелия, според Органическия устав, е: 
А) Областното събрание       
Б) Държавният съвет 
В) Великото народно събрание       
Г) Високата порта 
24. Отбележете дейците, които участват активно в подготовката и осъществяването на 
Съединението: 
А) Ал. Богориди, Г. Странски, З. Стоянов, Ив. Фичев, 
Б) П. Каравелов, Г. Странски, Д. Николаев, Г. Кръстевич 
В) З. Стоянов, Г. Странски, Д. Николаев, Ив. Андонов 
Г) Ал. Батенберг, П. Каравелов, Ст. Стамболов, Г. Кръстевич 
25. Първоначалната цел, която си поставя БТЦРК, е: 
А) чрез една обща революция да се постигне обединението на българите от Княжество 
България и Източна Румелия 
Б)   обединяването на българите с подкрепата на великите сили; 
В) окончателното освобождение на българите от Македония и Одринско; 
Г) чрез „революция морална и с оръжие” да се постигне обединението на Княжеството с 
Източна Румелия и Македония 
26. За кой български държавник след освобождението се отнася следната характеристика?  

„Роден в Копривщица. Произхожда от заможно семейство. Учи в Московския 
университет. Подпредседател на Учредителното събрание. Четири пъти е министър 
председател на България, включително по време на Съединението. „ 
А) Константин Стоилов      
Б) Петко Каравелов 
В) Тодор Бурмов       
Г) Драган Цанков  
27. Букурещкият мирен договор от 19 февруари 1886 г. между България и Сърбия 
предвижда: 
А) възстановяване на съществуващото положение между двете държави преди войната 
Б) България да получи земите около Ниш, Пирот и Враня, които Сърбия владее според 
Берлинския договор 
В) Сърбия да отстъпи на България „спорната” зона от Македония 
Г) България да признае сръбските интереси в  „безспорната” зона от Македония 
28. Съединението на Княжество България и Източна Румелия  е признато официално с: 
а) Фермана за Българска екзархия         
Б) Подписването на Букурещкия мирен договор 
В) Топханенския акт         
Г) Примирието, сключено между Сърбия и България 
29. Посочете вярното твърдение: 
А) в Източна Румелия се създават  Либерална и Консервативна партии 
Б) начело на първото българско правителство стои Константин Стоилов 
В) Алеко Богориди е първият генерал губернатор на Източна Румелия 
Г) княз Александър I Батенберг установява тоталитарен режим 
30. Кой отменя през 1881 г. Търновската конституция?  
А) Александър І        
Б) Второто Велико народно събрание 
В) Правителството на ген.  Казимир Ернрот   
Г) Държавният съвет 
 
 
 



 5

Б. ЗАДАЧИ С ОТВОРЕН ОТГОВОР 
31. Попълнете таблицата: 
Година Събитие Личност от българската история 

 Разгром на ромеите при Клокотница  
1014  цар Самуил 
1396 Завладяване на Видин от османските турци  
1846  Найден Геров 
 Изборът на княз от Първото Велико народно 

събрание в следосвобожденска България 
 

ІV.1876  Тодор Каблешков 
 
32. Свържете събитието със съответната личност:  
 Събитие Буква Личност 
1. Църковният събор в Лампсак  а) Екатерина Велика  
2. Антибогомилски събор в Търново   б) Иларион Макариополски 
3. Договор от Кючюк Кайнарджа   в) Дионисий Рали 
4. Първо търновско въстание  г) Александър ІІ 
5. Нареда на работниците за освобождението на България  д) Борил  
6. Великденска акция  е) Васил Левски 
7. Обявяване на Руско-турската война 1877-1878  ж) Йоаким І 

 
33. Посочете имената на историческите  личности, свързани с дадените факти/ събития:  

Факт/Събитие Личност 
а) Водачът на Хвърковатата чета  
б) Ръководител на църковната борба в Търновско, наложил се 
като общонационален водач през Възраждането  

 

в) Авторът на комедията „Криворазбрана цивилизация”    
г) Авторът на „Житие на св. Георги Нови Софийски”  
д) Патриарх,виден книжовник; осъществил правописна реформа  

 
34. Попълнете пропуснатите имена в следващия текст:  

„В годината 6523 от сътворението на света [=1015 сл. хр.] възобнови се тази 
крепост. Зидана и правена от ............. самодържец български… Тази крепост  (Битоля) бе 
правена за убежище и за спасение и за живота на българите. Започната  (беше) крепостта 
Битоля през месец октомври в 20 ден, а се завърши в края на месец… (?) и този .................... 
беше българин по род, унук на .......................... и Рипсимия благоверните, син на ……………., 
брат на……………, царя самодържавен, които двама и разбиха в Щипон (гр. Щип) гръцката 
войска на цар Василий, където бе взето злато… а в този …цар бе разбит от цар Василий в 
6522 година от сътворението на света (1014 г. сл. хр.) в Ключ и почина в края на лятото”.  
Из Каменен надпис на гръцки език от ХІ в. 
 
35. Прочетете откъса от книгата на Константин Иречек „Княжество България”, издадена 
през 1899 г. и отговорете на въпросите след него: 

„В началото изборите имаха печален вид. Нямаше открито предложения за кандидати 
във вестниците или залепени по улиците, никакви кандидатски речи, никакви избирателни 
събрания със свободни изказвания на гражданите; законът изрично забранява всяка 
“агитация”, защото под това се разбираше само раздаване на пари! Само по-късно се 
забелязва повече живот. От 1881 се започват ексцесии при изборите. От тогава денят на 
изборите е един вид обществен разгул, където се дава свобода на всички страсти и особено на 
частни отмъщения и където се срещат най-печални изненади, без да изключим и убийства. 
Главните ръководители са сопаджиите, стари емигранти и млади странстващи агитатори, 
на служба у партиите. 
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Върху участието в изборите има статистически данни само за първите години: 1879 г. 
избирали 32%, 1880 33%, 1884 29% от всички избиратели на страната... От депутатите 
около половината са селяни, но не прости земеделци, понеже според избирателния закон 
представителите трябва да знаят да четат и да пишат, но заможни земеделци, кръчмари, 
търговци на добитък и селски дюкянджии…” 
а) Какво е характерно за изборите в Княжеството непосредствено след Освобождението? 
.....................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................... 
б) Коментирайте избирателната активност на българите. ............................................................ 
.....................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................... 
в) Към каква социална прослойка принадлежат повечето от избраните депутати? 
..................................................................................................................................................................... 
г) Къде се коренят причините за наблюдаваните нарушения и за получените 
резултати?.................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................... 
 
36. Срещу всяко определение напишете понятието, което му съответства: джизие, испенч, 
митрополит, екзарх, архиепископия, патриаршия, кана багатур, ичиргубоил, канартикин, 
папоцезаризъм, униат, коалиция, сепаратизам, референдум, иредентизъм, протекционизъм 
 

Определение Понятие 
 Престолонаследник, син на хана 
 Висш църковен служител, който ръководи голяма църковна област; 

название на ръководителя/предстоятеля на българската църква след 
1870 г. 

 Поголовен паричен данък, плащан от немюсюлманското население 
 Православен християнин, който признава върховенството на папата 
 Система от мерки за защита на националното производство от 

конкуренцията на външни стоки, услуги и капитали 
 Допитване до народа по важен въпрос от обществен или национален 

характер 
 Съюз от няколко политически партии или държави за изпълнение на 

определена цел 
 Най-високата степен за православните църкви 

 
37. Обяснете съдържанието на следните понятия / термини:  
 

Понятие Обяснение 
Автономия 
 

 

Ангария 
 

 

Династичен брак  
 

 

Прелиминарен мирен договор  
 

 

 
38. По дадения образец, за всяко от следващите понятия, посочете конкретен пример от 
българската история, който съответства на неговото съдържание:  
Образец 

Свещена лига - Съюз между Хабсбургската империя, Русия, Полша и Венеция в 
края на ХVІІ в.   
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а) тетрархия   - ……….................................................................................... 
б) ферман  -  ............................................................................................... 
в) таксидиот   - ................................................................................................ 
г) легия           - ................................................................................................ 
 
39. С какви факти/събития от българската история са свързани следващите манастири: 

а) Хилендарски и Зографски .................................................................................................... 
б) Ватопедски ............................................................................................................................ 
в) Лясковски .............................................................................................................................. 
г) Етрополски и Кремиковски .................................................................................................. 
 

40. Посочете причините за налагане и утвърждаване на светското образование през 
Възраждането: 

а) ……........................................................................................... 
б) …..........................................................................................….. 
в) …..........................................................................................…… 
г) …......................................................................................…….. 
д) ........................................................................................................ 

 

41. Направете характеристика на участниците в Учредителното събрание в Търново през 
1879 г. като анализирате данните от таблицата:  
Общ брой 
депутати -  
229  

117 по звание 19 назначени от 
руския императорски 
комисар 

5 от разни 
учреждения 

88 по избор  

Участници според 
образование  
( от 109)  

6 с килийно 45 с начално и 
основно  

27 със  
средно  

43 с висше  

Участници по 
възраст (от 96) 

12 – до 29 г. 
 

44 – до 39; 
 

32 - до 59 г. 6 - над 60 г. 

 
а) ………....................................................……………………………………………………… 
б) …………....................................................…………………………………………………… 
в) …………..................................................…………………………………………………….. 
г) ……....................................................………………………………………………………… 

 
42. Анализирайте информацията от таблицата (общо състояние, тенденции, съотношение 
на населението) и изведете основните изводи: 
 1880 г. 1910 г. 
 население    % Население     % 
Градско    543 362   19,3    829 522  19,1 
Селско 2 279 849   80,7 3 507 991  80,9 
Всичко 2 823 211 100,0 4 337 513 100,0 

 
а) .................................................................................................................................................. 
б) ................................................................................................................................................. 
в) …………………………………............................................................................................. 
 
43. Посочете имената на четири жени познати от българската история от ІХ до ХІХ в.:  
а) ………………………………………..    
б) ................................................................. 
в) ...............................................................    
г) .................................................................. 
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44. Отбележете автора на посочения цитат и изведете основната идея от текста:  
 

„Прочее, преди славяните нямаха книги, но бидейки езичници, четяха и гадаеха с черти 
и резки(...) След това човеколюбецът Бог (...) смили се над човешкия род, изпрати му свети 
Константин Философ, наречен Кирил, праведен и истинолюбив мъж, и той им състави 38 
букви: едни по образец на гръцките букви, а други пък според славянската реч (...) 

Ако запиташ гръцките книжовници, като речеш: „Кой ви е създал буквите или превел 
книгите, или в кое време?”, то рядко [някои] измежду тях знаят. Обаче ако запиташ 
славянските азбукарчета, като речеш: „Кой ви е създал буквите или превел книгите?”, всички 
знаят и в отговор ще рекат: „Св. Константин Философ, наречен Кирил: той ни създаде 
азбуката и преведе книгите и брат му Методий.” И ако попиташ в кое време, то знаят и ще 
рекат, че през времето на гръцкия цар Михаил и на Бориса, българския княз, и на Коцел, 
блатненеския княз, в годината 6363 от създаването на света.” 

 
а) автор:  ......................................................................... 
б) основна  идея:  ..................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
45. Отбележете имената на историческите личности, автори на тези идеи: 
 
 Идея Личност 
а) „Човекът дори добре да живее – умира, и друг се ражда. Нека 

роденият по-късно, като гледа този надпис, да си спомни за 
оногова, който го е направил.” 

 

б) „Който търси истината, Бог вижда. И който лъже, Бог вижда. 
Българите сториха много добрини на християните, но 
християните ги забравиха. Ала Бог вижда!” 

 

в) „В лето 6738 ...излязох на война в Романия и разбих гръцката 
войска, а самият цар кир Тодор Комнин взех в плен н всичките 
му боляри. И цялата му земя от Одрин и до Драч превзех, 
гръцка още и арбанашка и сръбска; а пък градовете, които се 
намират около Цариград, и самият този град владееха фръзите, 
но и те се покоряваха под ръката на моето царство,... тъй като 
Бог така заповяда, понеже без него, нито дело нито слово не се 
извършва. Нему слава во веки. Амин.” 

 

г) „Бог не изпраща ли дъжд еднакво на всички? Също тъй и 
слънцето не свети ли еднакво на всички? И не дишаме ли 
еднакво всички въздух? И как вие не се срамувате, като 
признавате само три езика и като повелявате, щото всички 
други народи и племена да бъдат слери и глухи?... Че ние 
познаваме много народи, които разбират книги и които славят 
Бога, всеки със своя език.” 

 

 
46. Напишете названието на историческия извор, откъс от който е следващият текст, и 
го датирайте:  
 

„ Гл. 40. Вие заявявате, че има обичай в отечеството ви да се изпраща от вашия 
господар, преди да пристъпите към сражение, един преверен и преблагоразумен мъж, който 
да прегледа всички оръжия, коне и вещи, които са необходими за сражение; и оня у когото се 
окажат немарливо приготвени, се наказва със смърт...” 
 
название на документа 
……………………………………………….. 

Дата               
   ………………………………              
                     (година) 
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47. Посочете автора и названието на дадения текст и годината на написване:  
“Разяждаше ме постепенно ревност и жалост за моя български род, че няма наедно 

събрана история за преславните деяния от първите времена на нашия род, светци и царе. Така 
и много пъти сърбите и гърците ни укоряваха, че нямаме своя история. Аз видях много книги и 
истории написани много сведения за българите. Затова положих много труд за две години да 
събирам по малко от много истории; и в немска земя повече с това намерение ходих…” 
а) автор    ..................................................................... 
б) название …………………............………………..    в) година  ....................... 
 
48. Разгледайте илюстрацията и запишете: кой е изобразен на нея, от коя книга е, 
кога е публикувана. 
 
 
  
а) ………………………………............. 
б) ………………………………............ 
в) ………………………………........... 
 
 
 
 
 
 
 
 
49. Въз основа на изказванията определете към кое от двете течения в Учредителното 
събрание принадлежат съответните политици: 
а) …Народната воля, както се изражава в законите, трябва да бъде твърда и постоянна, 
защото законите трябва да бъдат яки и определени, а не дело на минутата.... 

После осъждението на Сената, който ще бъде съставен по друг начин и турен в други 
условия, постановяваните закони ще получават несравнено по-голямо съвършенство, по-
голема правилност, повече последователност и крепкост, т. е. тий ще излазят таквизи, 
каквито требва да бъдат законите...  
................................................................... 
 
б) … Искате ли правителство силно и крепко ... Поставете народът в преми отношения с 
него, свържете по-яко връзките на тези отношения... 

Искате ли управление сигурно? Оставете министрите само и Народното събрание 
отговорни и ще ги направите по-внимателни. Турите ли между Народното събрание и Княза , 
между министрите и Народното събрание друга една станция на кривите дърва, министрите 
ще стоварят там кривите си дърва, Народното събрание тоже... 
..................................................................... 
 
50. На контурната карта за Руско-турската война от 1877-1878: 
а) Очертайте със стрелки посоките на движение на руските войски - → 
б) Подчертайте първия освободен български град 
в) Нанесете основните сражения - Х 
г) Отбележете участието на българското опълчение - ▲ 
д) Посочете къде се подписва Примирието между Русия и Османската империя -  ● 
 
 
 



 10

 
ВТОРА ЧАСТ  

 
Напишете в обем до 3 страници отговор на следния исторически въпрос: 

 
Александър І Батенберг – князът, който си отиде 

 
При отговора изведете ролята на владетеля, като вземете под внимание следните опори: 
 
1. Александър – биографични данни (семейна среда, възпитание, образование) 
2. Причини за  избора на младия княз – консенсусът между великите сили (Берлинският 

договор и изборът на Първото Велико народно събрание) 
3.  Правомощия на владетеля според Търновската конституция 
4. Нестабилност на политическата власт – Княз, парламент и правителства 
5. Ролята на монарха при  „Режима на пълномощията”. Резултати. 
6. Фактори, довели до абдикацията на Александър І 

  

БЛАГОДАРИМ ВИ ЗА УЧАСТИЕТО! 
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ППООППЪЪЛЛВВАА      ССЕЕ    ООТТ    ККВВЕЕССТТООРРИИТТЕЕ  
  
ННААЧЧААЛЛОО  ННАА  ООЛЛИИММППИИААДДААТТАА::..............................чч..    ИИЗЗППИИТТННААТТАА  РРААББООТТАА  ЕЕ  ППРРИИЕЕТТАА  ВВ::............................чч..  
  
  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………    …………………………………………..  

ИИммее  ии  ффааммииллиияя  ннаа  ккввеессттоорраа  ппррииеелл  ррааббооттааттаа                          ппооддппиисс  
 
 
 

ППООППЪЪЛЛВВАА      ССЕЕ    ООТТ    ООЦЦЕЕННИИТТЕЕЛЛИИТТЕЕ  
 
ПЪРВИ ОЦЕНИТЕЛ:........................................................... .....……………  ……………… 

ИИммее  ии  ффааммииллиияя            ппооддппиисс    ббрроойй  ттооччккии  
 

 
ВТОРИ ОЦЕНИТЕЛ:............................................................ .....……………  ………………. 

ИИммее  ии  ффааммииллиияя            ппооддппиисс                          ббрроойй  ттооччккии  
  
  

ООББЩЩ  ББРРООЙЙ  ТТООЧЧККИИ  ––                                                                                        УУЧЧЕЕННИИККЪЪТТ……………………ККЛЛААССИИРРАА  ЗЗАА  
((ппъъррввии++ввттооррии))//22                                                ННААЦЦИИООННААЛЛННИИЯЯ  ККРРЪЪГГ  ННАА  ООЛЛИИММППИИААДДААТТАА 


