
ТЪРГОВСКА ГИМНАЗИЯ БУРГ АС 
Бургас 8000, ул . „Георги Шагунов" 1, Канцелария : тел . 0561846 087, e-mail : 1g!a)tg-bs . coш, websi1e: tg-bs.com 

ЗАПОВЕД . 

№ РД-11-506/15.02.2023 г. 

На основание чл. 259, ал. 1 от ЗПУО, чл. 31, ал. 1, т.34 от Наредба № 15/22.07.2019г. за 

статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически 

специалисти, Заповед № Р Д 09-2784/29.10.2019г. , изменена и допълнена със Заповед № РД-09-

474/25.02.2021 г. , допълнена със Заповед № РД 09-1248/14.06.2021г., изменена и допълнена със 

Заповед № РД 09-2454/23 . 02.2022г. , изменена и допълнена със Заповед № РД 09-

3084/17 .05.2022г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на правила за 

организиране и провеждане на ученическите олимпиади и националните състезания, изменена 

и допълнена със Заповед № РД 09-474/25.02 .2021г. , във връзка със Заповед № РД 09-

4059/30.08.2022г. , изменена със Заповед № РД 09-5451/26. 10.2022г. на министъра на 

образованието и науката за утвърждаване на графици за провеждането на ученическите 

олимпиади и националните състезания през учебната 2022 - 2023 година, Заповед № РД-06-

1483/17 .10.2022 година на началника на РУО - Бургас и във връзка с организирането и 

провеждането на областния кръг на Националната олимпиада по история и цивилизации през 

учебната 2022 - 2023 година 

ОПРЕДЕЛЯМ: 

1. Областният кръг на Националната олимпиада по история и цивилизации да се 

проведе на 26.02.2023 г., с начален час 9.00 часа, както следва: 

в ОУ „П. Р. Славейков" - rp. Бурrас с времетраене два астрономически часа за 

учениците от V до VII клас; 

в Търговска гимназия - гр. Бургас с времетраене три астрономически часа за 

учениците от VIII до XII клас. 



11. Областният кръг на олимпиадата се провежда присъствено, като учениците се 

явяват в сградата с документ за самоличност и заемат определените им места не по

късно от 08.15 часа. 

111. Състав на комисии за организиране и провеждане на Областен кръг на 

олимпиада по история и цивилизации: 

1. Технически комисии за организиране и провеждане на олимпиадата: 

в Търговска гимназия - гр. Бургас за учениците от Vlll до XII клас 

Председател: Марина Тодорова Дим:ова- главен учител по география и икономика; 

Членове: Женя Стойчева Георгиева- главен учител и учител по информатика и 

информационни технологии; 

Василка Щерева Динева - старши учител по информатика и информационни ,· 

технологии; 

Красимира Милева - медицински специалист в Търговска гимназия гр. Бургас. 

в ОУ „П. Р. Славейков" - гр. Бургас за учениците от V до VII клас 

Председател: Галина Илчева Жишева - заместник-директор по учебна дейност в ОУ 

„П. Р . Славейков" гр. Бургас, 

Членове: Красимира Видева Железова - старши учител по математика в 

прогимназиален етап в ОУ „П. Р. Славейков" гр. Бургас, 

Галина Петрова Вълчева - технически секретар в ОУ „П. Р. Славейков" гр. Бургас, 

Диляна Георгиева - медицински специалист в ОУ „П. Р. Славейков" гр. Бургас. 

Задължения на комисиите: 

Организират провеждането на областния кръг на Националната олимпиада по история 

и цивилизации в съответното училище; 

Явяват се в училище в 07.45 часа на 26.02.2023г.; 

Предприемат необходимите предварителни мерки за изправността на размножителната 

техника и надеждна връзка с интернет; 

Провеждат инструктаж на квесторите в деня на олимпиадата и ги разпределят по зали; 

Орrанизщжr размножаването на изпитните материали за олимпиадата и 

разпределянето им по зали; 

Приемат протоколите и писмените работи на учениците от квесторите; 

Предават протоколите и писмените работи на учениците на директора на Търговска 

гимназия. 



2. Комисии квестори при провеждане на областния кръг на олимпиадата по история 

и цивилизации 

в Търговска гимназия на 26.02.2023г. за учениците от VIII до XII клас: 

Нели Петрова Чонгова-учител по математика в ППМГ „Акад. Н. Обрешков", 

Антоанета Великова - старши учител по химия и опазване на околната среда в ППМГ „Акад. 

Н. Обрешков", 

Зорница Иванова Велчева - старши учител по френски език в ПГРЕ „Г. С. Раковски", 

Марияна Динкова Терзиева - учител по английски език в АЕГ „Гео Милев ", 

Маргарита Петрова Славова - старши учител в СУ „Любен Каравелов", гр. Несебър, 

Силвия Георгиева Чалъкова-учител по философия в ПГЧЕ „Васил Левски", 

Кремена Ангелова Петкова - старши учител в СУ „Христо Ботев", гр. Айтос. 

Росен Паскалев Поборников - старши учител по музика в СУ "Епископ Константин 

Преславски", 

Елена Юриева Терзиева ~ старши учител по английски език в Търговска гимназия Бургас, 

Станимир Стоянов Коларов - учител по ФВС в Търговска гимназия Бургас. 

в ОУ „П. Р. Славейков" гр. Бургас на 26.02.2023 г. за учениците от V до·vп клас : 

Дарина Атанасова Косева- начален учител в ОУ „Братя Миладинови", 

Павлина Димова Маринова - учител в СУ „Епископ Константин Преславски", 

Сийка Пеева Костова - учител в ОУ „П. Р. Славейков", 

Елена Иванова Симеонова - старши учител по математика в ОУ „П. Р. Славейков", 

Надя Тонева Калканджиева - учител в ОУ „П. Р. Славейков, 

Цветанка Веселинова Томова старши учител по английски език в ОУ „Васил Априлов", 

Таня Енчева Кисьова -учител в ОУ „П. Р . Славейков", 

Елена Димитрова Гиздова - учител в ОУ „Найден Геров", 

Румяна Бяндова Денева - учител в ОУ „Христо Смирненски", 

Стоянка Жанкова Димитрова - учител в ОУ „Св. св. Кирил и Методий", Свети Влас, 

Гергана Иванова Георгиева - учител в ОУ „Любен Каравелов", 

Блага Константинова Минчева - учител в ОУ „П. Р. Славейков", 

Ралица Чанева Атанасова - учител по математика в ОУ „Елин Пелин", 

Ганка Хубанова Бакалова - педагогически съветник в СУ „Любен Каравелов", гр. Несебър, 

Велимир Иванов - старши учител по география и икономика в ППМГ „Акад. Н. Обрешков", 

Елена Станчева - старши учител по биология и здравно възпитание в ППМГ „Акад. Н. 

Обрешков" . 

. : С.· · :·· 



Квесторите се явяват на 26.02.2023г. в 07.55 ч. в определеното училище домакин за 

провеждане на инструктаж. Следят за спазването на ред, при допускането на учениците · в 
___ ___;:.._ __ ,~ - ' - ·- ·- --·- - ..... 

сградата и в изпитната зала. 

3. Комисия по засекретяване и разсекретяване в Търговска гимназия: 

Марина Тодорова Димова- главен учител по география и икономика; 

Женя Стойчева Георгиева - главен учител по математика и информационни 

технологии; 

Василка Щерева Динева - старши учител по математика и информационни технологии. 

Задължения на комисията: 

След приключване на времетраенето членовете на комисията прошнуроват изпитните 

работи и започват работа по засекретяването. Засекретяват се писмената работа и листът за 

отговори на учениците от VII, Х и ХП клас. 

След получаване на писмените работи от МОН разсекретява писмените работи на 

учениците от VII, Х и ХП клас, които не са класирани за националния кръг на олимпиадата и 

оповестява резултатите на учениците. Малките пликове, съдържащи данните на учениците, се 

съхраняват в Търговска гимназия. 

IV. Длъжностните лица, ангажирани с организирането и провеждането на областния 

кръг, удостоверяват с приложената към настоящата заповед декларация отсъствието на 

обстоятелства, които биха довели до нарушаване на принципа за обективно оценяване и за 

неразпространение на информация, свързана с темите, задачите и тестовите въпроси, преди 

тяхното официално обявяване. Декларациите се попълват и входират в училището, от което 

идва служебното лице. Копие на декларацията се предоставя на директора на училището 

домакин за провеждане на областния кръг на олимпиадата. 

Настоящата заповед да се сведе до знанието на длъжностните лица за сведение и 

изпълнение. 

Контрол по изпълнение на заповедта ще осъществявам лично. 

ПАВЕЛЧЕПОВ 

ДИРЕКТОР 

„. 


