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МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА 
 
 
 
 
 

Р Е Г Л А М Е Н Т 
 

ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ОЛИМПИАДАТА ПО РУСКИ ЕЗИК 
ЗА УЧЕБНАТА 2011-2012 ГОДИНА 

 
 
 

І. ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ: 
 
Общински кръг – до 8 януари (неделя) 2012 г. 
Областен кръг – на 23 февруари (четвъртък) 2012 г. от 9.00 ч. 
Национален кръг – на 24 март (събота) 2012 г. от 9.00 ч. в гр. Пловдив. 
 
ІІ. СЪСТЕЗАТЕЛНИ ГРУПИ И КЛАСОВЕ: 
 
Участниците се групират по класове в състезателни групи. 
1. Брой състезателни групи – 4. 
2. Класове и състезателни групи, за които се провежда олимпиадата: 

 Група А І – V и VІ клас 
 Група А ІІ – VІІ и VІІІ клас 
 Група Б І – ІХ и Х клас 
 Група Б ІІ – ХІ и ХІІ клас 

 
ІІІ. УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ, ВЪРХУ КОЕТО СЕ ОПРЕДЕЛЯТ ТЕМИТЕ И 
ЗАДАЧИТЕ ЗА ВСЕКИ ОТ КРЪГОВЕТЕ ЗА ВСЯКА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА: 
 

 Група А І – V и VІ клас – от задължителната подготовка по руски език като първи чужд 
език; 

 Група А ІІ – VІІ и VІІІ клас – от задължителната подготовка за VІІІ клас с интензивно 
изучаване на руски език; 

 Група Б І – ІХ и Х клас – от профилираната подготовка по руски език като първи чужд 
език; 

 Група Б ІІ – ХІ и ХІІ клас – от профилираната подготовка по руски език като първи чужд 
език. 

 
В олимпиадата могат да участват всички желаещи ученици, независимо от това под 
формата на каква подготовка и като какъв език изучават руски език. 
  
ІV. ВРЕМЕ ЗА РАБОТА НА УЧЕНИЦИТЕ ЗА ВСЕКИ ОТ КРЪГОВЕТЕ: 
 
4 астрономически часа. Начален час – 9.00 часа. 
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V. ФОРМАТ НА МАТЕРИАЛИТЕ: 

ГРУПА 
А І и А ІІ 

Компоненти Типови задачи за проверка 
Оценяване 

на писмените 
работи 

І. Слушане на текстове със 
задачи за проверка на 
разбирането. 
Текстовете се четат два пъти от 
правоспособен учител по руски 
език с ясна дикция и нормално 
темпо. Между първото и второто 
четене на всеки текст се прави 
пауза от 5 минути за запознаване с 
въпросите към него. Задачите се 
изпълняват по време на второто 
четене и след него. 
Общ обем на текстовете: 
- за гр. А І – около 250-300 думи; 
- за гр. А ІІ – около 350-400 думи. 

−  задачи за съотнасяне на 
твърдения от текста с: 
вярно/невярно/няма информация 
в текста; 

−  задачи за избор на верния 
вариант от зададени четири 
варианта. 

Максимален брой 
точки: 20. 
Този компонент 
формира 20% от 
крайния резултат 
на участника. 

ІІ. Четене на текстове със задачи 
за проверка на разбирането. 
Ученикът се запознава 
самостоятелно с текстовете от 
листа, предоставен му за работа, 
след което изпълнява задачите от 
този компонент, които изцяло 
отразяват съдържанието на 
прочетените текстове. 
Общ обем на текстовете: 
- за гр. А І – около 350-400 думи; 
- за гр. А ІІ – около 450-500 думи. 

− задачи за съотнасяне на 
твърдения от текста с: 
вярно/невярно няма информация 
в текста; 

− задачи с множествен избор (от 
четири варианта да се избере 
верният); 

− задачи за перифразиране на 
твърдения от текста (изразяване 
на същото твърдение с други 
думи, попълване на синоними 
или синонимични 
словосъчетания). 

Максимален брой 
точки: 25. 
Този компонент 
формира 25% от 
крайния резултат 
на участника. 

ІІІ. Езикови задачи. 
Учениците работят самостоятелно 
върху листа в съответствие с 
инструкциите към всяка задача. 
Проверява се владеенето на руския 
правопис, лексика, граматика и 
развитието на диалогичната реч. 
 

− задачи за избор на излишната 
дума от дадени четири; 

− задачи с множествен избор 
(изречения с липсваща дума или 
словосъчетание, за които се 
предлагат четири варианта); 

− отворени задачи (попълване в 
изречения на липсващи 
глаголни форми, предлози, 
съществителни, прилагателни и 
т.н.). 

Максимален брой 
точки: 30. 
Този компонент 
формира 30% от 
крайния резултат 
на участника. 

ІV. Създаване на писмен текст по 
тема или по зададено начало 
и/или зададен край. 

Обем на текста: 
- за група А І – 70-90 думи; 
- за група А ІІ – 100-120 думи. 

Максимален брой 
точки: 25. 
Този компонент 
формира 25% от 
крайния резултат 
на участника. 
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ГРУПА 
Б І и Б ІІ 

Компоненти Типови задачи за проверка 
Оценяване на 
писмените 
работи 

І. Слушане на текстове със 
задачи за проверка на 
разбирането. 
Текстовете се четат два пъти от 
правоспособен учител по руски 
език с нормално темпо и ясна 
дикция. Между първото и 
второто четене на всеки текст се 
прави пауза от 5 минути за 
запознаване с въпросите към 
него. Задачите се изпълняват по 
време на второто четене и след 
него. 
Общ обем на текстовете: 
- за гр. Б І – около 550-600 думи; 
- за гр. Б ІІ – около 750-800 думи. 

− задачи за съотнасяне на 
твърдения от текста с: 
вярно/невярно/няма информация 
в текста; 

− задачи с множествен избор (от 
четири варианта да се избере 
верният). 

Максимален брой 
точки: 20. 
Този компонент 
формира 20% от 
крайния резултат 
на участника. 

ІІ. Четене на текстове със 
задачи за проверка на 
разбирането. 
Ученикът се запознава 
самостоятелно с текстовете от 
листа, предоставен му за работа, 
след което изпълнява задачите от 
този компонент, които изцяло 
отразяват съдържанието на 
прочетените текстове. 
Общ обем на текстовете: 
- за гр. Б І – около 650-700 думи; 
- за гр. Б ІІ – около 950-1000 
думи. 

− задачи за съотнасяне на 
твърдения от текста с: 
вярно/невярно/няма информация 
в текста; 

− задачи с множествен избор (от 
четири варианта да се избере 
верният); 

− задачи за заместване на думи и 
изрази от текста със синоними/ 
синонимични словосъчетания 
и/или антоними/антонимични 
словосъчетания. 

Максимален брой 
точки: 20. 
Този компонент 
формира 20% от 
крайния резултат 
на участника. 

ІІІ. Езикови задачи. 
Учениците работят 
самостоятелно върху листа в 
съответствие с инструкциите към 
всяка задача. Проверява се 
владеенето на руския правопис, 
лексика, граматика и развитието 
на диалогичната реч. 

− задачи от затворен тип (с четири 
варианта за избор на отговор); 

− задачи от отворен тип (със 
свободно конструиран кратък 
отговор). 

Максимален брой 
точки: 30. 
Този компонент 
формира 30% от 
крайния резултат 
на участника. 

ІV. Създаване на писмен текст 
по тема, проблемен въпрос, по 
зададено начало или зададен 
край. 
 

Обем на текста: 
- за група Б І – 130-150 думи; 
- за група Б ІІ – 180–200 думи. 

Максимален брой 
точки: 30. 
Този компонент 
формира 30% от 
крайния резултат 
на участника. 
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VІ. ОЦЕНЯВАНЕ: 
Писмените работи на участниците в олимпиадата се оценяват по точкова система. 

Максимален брой точки: 100. 
Оценяване на тестовата част: 

 в задачите с множествен избор: за верен отговор – 1 точка, за грешен – 0;  
 в задачите със свободен отговор: 0 точки за грешен отговор, 1 точка за вярна дума, но 
сгрешена форма, 1 точка за 1 правописна грешка в думата и вярна форма, 2 точки – за 
вярна дума и вярна форма; 

 в задачата за проверка на правопис за групи Б І и Б ІІ: 0.25 точки за всяка вярна 
правописна форма при общо 4 момента на правописна проверка (максимална оценка – 1 
точка). 

Критерии за оценяване на писмения текст: 
 съответствие със зададената тема и логическа последователност на изложението; 
 спазване на зададения обем и формат; 
 спазване на граматическите норми и правила; 
 правилна и точна употреба на лексиката; 
 правопис (не се санкционират пунктуационни грешки, които не пречат на разбирането). 
Всяка работа се проверява от двама проверители: на областния кръг – от членове на 

областната комисия, а на националния – от членове на Националната комисия. 
 
VІІ. НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ: 

Провеждането на Националната олимпиада по руски език за ученици през учебната 
2011/2012 година следва да бъде съобразено изцяло с изискванията, утвърдени със Заповед 
№ РД 09-1738 от 24.11.2011 г. на министъра на образованието, младежта и науката за 
дейностите по организирането и провеждането на ученическите олимпиади, националните 
състезания и националните състезания в държавните, общинските и частните училища по 
професии през учебната 2011/2012 година. 

Материалите за провеждане на общинския кръг на олимпиадата по руски език се 
изготвят от комисия, определена със заповед на началника на съответния РИО, а за 
провеждане на областния и националния кръг – от Националната комисия. 

При провеждането на областния и националния кръг на олимпиадата за всеки ученик се 
осигурява плик, в който са поставени: тестовият материал, 1 лист за създаване на писмен 
текст, листът за вписване на отговорите, 2 карирани подпечатани листа за чернова, 1 малък 
лист за засекретяване на личните данни с обособено място за вписване на трите имена на 
участника, класът, училището и населеното място, в които учи, и 1 малък плик за 
засекретяване на личните данни на ученика. След приключване ученикът поставя всичко в 
големия плик, запечатва го и го предава на квесторите в залата. 

Писмените работи на участниците от всички групи на областния и националния кръг на 
олимпиадата по руски език са анонимни. 

На областния и националния кръг се засекретяват само листа за създаване на писмен 
текст и листа за отговори на учениците и се предават на съответната комисия за проверка и 
оценка. 

Проверката на всяка засекретена писмена работа се извършва от двама проверители. 
Всяка грешка на ученика се маркира с червено от първия проверител и със зелено от втория 
проверител, без да се поправя. В случай на разлика в оценките на двамата проверители 
повече от 1 точка, работата се арбитрира с черно от трето лице. На последната страница на 
всяка проверена и оценена работа всеки проверител вписва собственоръчно без съкращения 
собственото и фамилното си име и полага подписа си, съответно – с червено първият 
проверител, със зелено – вторият проверител, с черно – арбитърът. За всяка проверена 
писмена работа проверителите попълват контролна карта, в която вписват: оценките на 
всеки компонент на писмената работа в точки, общата оценка на писмената работа в точки, 
собственото и фамилното си име без съкращения и полагат подписа си. 
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Непроверените според изискванията писмени работи, разсекретени или съдържащи 
собствените имена на ученика или други собствени имена или знаци, които биха нарушили 
анонимността на работата, ще бъдат анулирани. 

За участие в областния кръг се предлагат ученици, които са получили не по-малко от 80 
точки, а за участие в националния кръг – не по-малко от 90 точки. 

Областните комисии изготвят в срок от 7 работни дни от състезателния ден всички 
необходими протоколи, като вписват в тях фиктивните номера на писмените работи на 
учениците, без да ги разсекретяват, и общия резултат в точки съгласно изискванията на 
т. 2.10. и т. 2.10.1. на Приложение № 1 на Заповед № РД 09-1738 от 24.11.2011 г. на 
министъра на образованието, младежта и науката за дейностите по организирането и 
провеждането на ученическите олимпиади, националните състезания и националните  
състезания по професии през учебната 2011/2012 година 

Така направените протоколи за учениците, предложени за участие в националния кръг, 
заедно с оригиналите на писмените работи с прикачени към тях неразтворени малки 
пликчета с личните данни на ученика се предават от председателите на областните комисии 
на началника на съответния РИО в горепосочения срок. 

 
Началникът на РИО заверява с подпис и печат гореописаните протоколи. 
В срок до 5 март (понеделник) 2012 година в Регионалния инспекторат по 

образованието – Пловдив с адрес: 4000 Пловдив, ул. Цариброд № 1 на вниманието на 
Гергана  Bитева, която  следва незабавно да ги представи на председателя на Националната 
комисия – гл. ас. д-р Надя Чернева – Директор на Центъра за руски език и култура при ПУ 
“Паисий Хилендарски”.  

В РИО – Пловдив се изпращат: 
1. Протокол за учениците, предложени за участие в националния кръг, заверен от 

началника на съответния РИО с подпис и печат. Протоколът трябва да съдържа: фиктивните 
номера на участниците, състезателната група, класа и резултата, получен на областния кръг 
(от 90 до 100 точки). 

2. Оригиналите на проверените и оценени неразсекретени писмени работи на 
предложените ученици с прикачени към тях малки пликчета с личните данни на ученика. 

Ксерокопията на изпратените за арбитраж писмени работи се съхраняват в съответния 
РИО. 

 
След получаването на писмените работи от проведения областен кръг Националната 

комисия извършва следното: 
 арбитрира само получените в указания срок неразсекретени писмени работи; 
 изготвя протокол с окончателните резултати на всички арбитрирани писмени работи; 
 разсекретява само писмените работи на класираните за участие в националния кръг 
ученици; 

 изготвя окончателен протокол с класираните за участие в националния кръг ученици и 
техните резултати и го представя в МОМН не по-късно от 10 работни дни след 
получаването на писмените работи от областния кръг; 

 връща в съответния РИО само неразсекретените писмени работи с малките пликчета 
с имената на учениците. 

 
Министерството на образованието, младежта и науката уведомява с писмо 

началниците на РИО за учениците, класирани за участие в националния кръг на 
олимпиадата по руски език. 

Съгласно т. 2.10.1. и т. 2.12.1. на Приложение № 1 на Заповед № РД 09-1738 от 
24.11.2011 г. на министъра на образованието, младежта и науката за дейностите по 
организирането и провеждането на ученическите олимпиади, националните състезания и 
националните състезания по професиите в държавните, общинските и частните училища 
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през учебната 2011/2012 година, областната комисия не разсекретява проверените 
писмени работи до получаването от МОМН на: 

 писмото с протокола на учениците, класирани за участие в националния кръг; 
 засекретените арбитрирани от Националната комисия писмени работи и малките 
пликчета с имената на учениците, които не са класирани за участие в националния кръг 
на олимпиадата. 

В срок от 2 дена след деня на получаване на гореописаната информация от МОМН 
областната комисия разсекретява всички писмени работи и представя на началника на 
съответния РИО за заверка и подпис окончателния поименен протокол с резултатите на 
всички участници, който се публикува официално на сайта на РИО на място със свободен 
достъп. 

 
Финансовите средства, необходими за осигуряване на участието в националния кръг 

(пътни, нощувки и дневни), са изцяло за сметка на участниците. 
 
Всички материали, свързани с организирането и провеждането на националната 

олимпиада по руски език, ще бъдат публикувани на специализирания сайт на Центъра за 
руски език и култура на ПУ “Паисий Хилендарски”: http://www.rumir.uni-plovdiv.bg в 
раздел „Актуална информация” – Национална олимпиада по руски език – 2011/2012. 

 
VІІІ. КЛАСИРАНЕ: 

Оценката на учениците от ХІІ клас за представянето им в националния кръг се определя, 
както следва: 

1) отличен (6) на първите 5 ученици, получили най-голям брой точки; 
2) отличен (5.75) на учениците, получили от 95% (включително) до 99% от точките на 
петия; 
3) отличен (5.50) на учениците, получили от 90% (включително) до 94% от точките на 
петия. 
Националната комисия изготвя отделни протоколи за учениците, получили оценка 

отличен (6), които ще бъдат удостоени със званието „лауреат” на олимпиадата по руски 
език. 

Съгласно §2 от Наредбата за държавните изисквания за приемане на студенти във 
висшите училища на Република България (приета с ПМС № 79 от 09.05.2000 г., обн. ДВ, бр. 
40 от 2000 г.) и Наредба № 4 от 16.04.2003 г. за документите за системата на народната 
просвета, чл. 77, ал. 1, т. 2 и чл. 79 (обн. ДВ, бр. 41 от 08.08.2003 г.) на учениците, получили 
оценка отличен (6) от националния кръг на олимпиадата и завършващи средно образование 
през настоящата учебна година, МОМН издава документ, удостоверяващ статута им на 
лауреати на националната олимпиада. 

На учениците, получили оценка отличен (от 5.50 до 6) от националния кръг на 
олимпиадата и завършващи средно образование през настоящата учебна година, МОМН 
издава служебна бележка, която да послужи за приемането им във висши училища при 
решение на съответното висше училище. 

Националната комисия определя поименно и класира на първо, второ и трето място за 
всяка от възрастовите групи учениците, получили най-високи резултати на националния 
кръг. На учениците, класирани на първо, второ и трето място, МОМН връчва индивидуални 
грамоти, с които могат да кандидатстват за стипендия съгласно чл. 10 от Наредбата за 
условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби (обн. ДВ, бр. 111 от 
22.12.2003 г.). 
 

Националната комисия Ви пожелава успешна работа! 
 


