Във връзка с предприетите мерки за ограничаване разпространението на COVID-19 и на
основание заповед № РД 09-1036/12.05.2020 г., заповед № РД 09-1037/12.05.2020 г. и
заповед № РД 09-1264/02.06.2020 г. на министъра на образованието и науката, националната
комисия за организиране и провеждане на олимпиадата по математическа лингвистика през
учебната 2019 – 2020 година прави следните
ИЗМЕНЕНИЯ В
РЕГЛАМЕНТ
за организирането и провеждането
на националния кръг на ученическата олимпиада по математическа лингвистика
през учебната 2019-2020 година
1. Националният кръг на олимпиадата по математическа лингвистика се провежда
на 28 юни 2020 г. от 14.00 ч. на територията на всяка област, от която има класирани ученици
в училищата, които са били координатори на областния кръг.
2. За участието си в олимпиадата ученикът, в случай че има навършени 16 години,
или съответно родителят/настойникът/попечителят, носещ родителска отговорност за
ученика, подава в училището, в което се обучава, за трите кръга на олимпиадата, декларация
за информираност и съгласие (по образец) за публикуване на резултатите на ученика от
олимпиадата и личните му данни (трите имена на ученика, училище, клас, населено място),
както и снимки и/или видео с негово участие за целите и за популяризирането на
мероприятието. При липса на изрично изразено съгласие резултатите от олимпиадата на
съответния ученик се обявяват публично с фиктивен номер вместо имената на ученика, както
и се предоставя възможност същите да не бъдат включени в снимковия материал.
3. Фиктивният номер по т. 2. се предоставя на ученика от училището, в което се
обучава. Училището координатор на областния кръг и училището домакин на националния
кръг на олимпиадата предоставят информация за генерираните фиктивни номера на
участвалите ученици, чиито резултати се обявяват в съответствие с т. 2., на съответните
училища, в които те се обучават.
4. Допуска се явяване на ученик в по-висока състезателна група. За целта е
необходимо подаване на декларация, подписана от родител/настойник, с изрично заявено
съгласие за това, до училището-координатор до 5 работни дни преди провеждане на
общинския кръг по математическа лингвистика. Участието в по-висока състезателна група
започва от общинския кръг на олимпиадата и продължава във всички следващи кръгове,

както и в националното състезание. Не се разрешава промяна на състезателната група при
участието на ученика в различните кръгове на олимпиадата и националното състезание през
учебната година. Ако ученик от клас, по-нисък от VIII (до VII включително), се яви и на
националния кръг на Олимпиадата, и на Националното състезание на тема за VIII или повисок клас, той може да бъде класиран за разширения отбор или за националния отбор, като
се състезава наравно с всички участници (без бонификация).
5. Състезанието е само индивидуално и е анонимно. Състезателната тема от три
задачи се изготвя от Националната комисия. Времето за работа е 4 часа. Домакините
организират засекретяване на работите на участниците по насоки от Националната комисия.
6. След края на състезанието всяка работа се проверява и оценява от поне двама
членове на жури, определено от Националната комисия. Състезателната тема се оценява със
120 точки (от 25 до 50 за всяка задача). Критериите за оценяване се утвърждават от
председателя на журито, който разрешава и спорните случаи при проверката. Класирането на
учениците е отделно за всеки клас.
7. Оценката от националния кръг е окончателна и не подлежи на обжалване.
8. Въз основа на резултатите от индивидуалното състезание Националната комисия
определя оценки на учениците от ХII клас, както следва:
а) отличен (6,00) на учениците, получили не по-малко от 90% (включително) от
средния брой точки на първите трима;
б) отличен (5,75) на учениците, получили от 85% (включително) до 90% от средния
брой точки на първите трима;
в) отличен (5,50) на учениците, получили от 75% (включително) до 85% от средния
брой точки на първите трима.
9. Националната комисия изготвя протокол за явилите се ученици и техните
резултати, както и отделен протокол за учениците, получили оценка отличен (6,00), които ще
бъдат удостоени със званието лауреат на олимпиадата, ако са ученици в XII клас.
10. На учениците, получили оценка отличен (6,00) от националния кръг на
олимпиадата и завършващи средно образование през настоящата учебна година, МОН
издава документ, удостоверяващ статута им на лауреати на националната олимпиада
съгласно §2 от Наредбата за държавните изисквания за приемане на студенти във висшите
училища на Република България и чл. 33 и чл. 35 от Наредба № 8 от 11.08.2016 г. за
информацията и документите.
11. На учениците, получили оценка отличен (от 5,50 до 6,00) от националния кръг на
олимпиадата и завършващи средно образование през настоящата учебна година, МОН

издава служебна бележка, която да послужи за приемането им във висши училища при
решение на съответното висше училище.
12. На учениците, класирали се на първо, второ и трето място (най-много трима) от
националния кръг на олимпиадата, МОН връчва индивидуални грамоти.
13. Учениците, класирани на първо, второ или трето място на националния кръг на
олимпиадите и състезанията, включени в раздел II на Програмата с мерки за закрила на деца
с изявени дарби за съответната календарна година, придобиват право на стипендия при
спазване на изискванията на Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на
деца с изявени дарби.

