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Приложение № 3 

ГРАФИК 

за провеждане на националните състезания през учебната 2018–2019 година 
 
 

СЪСТЕЗАНИЕ ВИД НА СЪСТЕЗАНИЕТО, МЯСТО И ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ 

Състезания по 
математика, 

чиито резултати 
могат да се 

използват при 
държавен план – 
прием за ученици 

от IV клас 

 
1. Математическо състезание „Европейско кенгуру“ – областен кръг – 
23.03.2019 г. 
2. Пролетно математическо състезание, 30.03.2019 г. 
3. Математическо състезание „Питагор“, 13.04.2019 г. 
4. Математическо състезание „Откриване на млади таланти“, 18.05.2019 г. 

 
 
 

Математика 

1. Зимен математически турнир за ученици от VIII до XII клас, 18.01.– 
20.01.2019 г., РУО – Сливен 
2. Математическо състезание „Европейско кенгуру“ 
– Областен кръг – 23.03.2019 г., 
– Национален кръг –01.06.2019 г. – РУО – София – град 
3. Математическо състезание между профилирани гимназии и паралелки на 
СУ с чуждоезиков профил, 15–17.03.2019 г., РУО – Ловеч 
4. Пролетни математически състезания, 29.03.2019– 31.03.2019 г., 

V – VII клас, гр. Шумен 
VIII – XII клас, гр. Варна 

 
 
Информатика 

1. Национален есенен турнир по информатика – 23–25.11.2018 г., гр. 
Шумен 
2. Пролетни състезания по информатика – 19–21.04.2019 г., гр. Велико 
Търново 
3. Национален летен турнир по информатика – 07–09.06.2019 г., гр. Русе 

 
Информационн
и технологии 

1. Национален есенен турнир по информационни технологии „Джон 
Атанасов” – 30.11. – 02.12.2018 г., гр. София 
2. Национално състезание по компютърни мрежи – 13–14.04.2019 г., гр. 
София 

Математическа 
лингвистика 

Национално състезание по математическа лингвистика, 25.01. – 27.01.2019 
г., РУО – Стара Загора 
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Физика 

1. Есенно национално състезание по физика, 01.11. – 03.11.2018 г., РУО - 
Благоевград 
2. Национално състезание „Турнир на младите физици”, 01.02. – 
03.02.2019 г., РУО – Перник 
3. Пролетно национално състезание по физика, 08.03.–10.03.2019 г., РУО 
– Монтана 

Химия и опазване 
на околната среда 

Тестови задачи за ученици в гимназиалния етап, 13.04.–14.04.2019 г., РУО 
– Пазарджик 

Природни 
науки и 
екология 

Представяне и защита на проекти, 24.11.–25.11.2018 г., РУО – Видин 

Природни 
науки и 
екология 

Национално състезание „Акад. Любомир Чакалов“ по природни науки 
(химия, физика, биология) и география за ученици от VII клас, 08.06.– 
09.06.2019 г., РУО – София–град 

Ключови 
компетентности 

Ключови компетентности по природни науки (физика, химия, биология), 
01.12. – 02.12.2018 г., РУО – Велико Търново 

по природни 
науки 

 

Технологии „Виртуално предприятие” – 12.04. – 13.04.2019 г., РУО – София–град 

 
 
Английски език 

Национално състезание за речеви и комуникативни умения на английски 
език 
Общински кръг – до 14.10.2018 г. 
Областен кръг – до 21.10.2018 г. 
Национален кръг – 10.11. – 11.11.2018 г., гр. Стара Загора 

 
Английски език 

Фестивал на авторска драматургия и театър на английски език 
Областен кръг – до 03.02.2019 г. 
Национален кръг – 09.03. – 10.03.2019 г., гр. Враца 

Немски език 
Национален конкурс за театър на немски език в гр. Пазарджик, април 2019г. 

 
Немски език 

Национално състезание за написване на есе 
Областен кръг – м. ноември 2018 г. 
Национален кръг – м. април 2019 г., град София 

Френски език Национален конкурс за театър на френски език, април 2019 г. 

Испански език Национален конкурс за театър на испански език, февруари – март 2019 г. 

Английски език, 
Испански език, 
Италиански език, 
Немски език, 
Руски език, 
Френски език 

Многоезично състезание 
Областен кръг – 20.10.2018 г. 
Национален кръг – 24.11.2018 г., гр. Велико Търново 

 
Религия 

Национален конкурс „Бог е любов”, 
Областен кръг – до 01.04.2019 г. 
Национален кръг – юни 2019 г., гр. Русе 

 
Музика 

Национално състезание Музикална игра „Ключът на музиката“ 
– Общински кръг – 25.01.2019 г. 
– Областен кръг – 22.02.2019 г. 
– Национален кръг – 22.03.– 24.03.2019 г., гр. Пловдив 

 
Хореография 

Национално състезание „Фолклорна плетеница” 
– Областен кръг – до 19.04.2019 г. 
– Национален кръг – 31.05. – 03.06.2019 г., гр. Варна 
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Национално 
състезание 
по 
финансова 
математика 

Провежда се на 09.03.2019 г. 

 


