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Критерии за вписване в Почетната книга Дарования и постижения 

2017 г. 

 

Изявите на учениците трябва да бъдат регистрирани в периода от 10.04.2016 г. до 

09.04.2017 г. 

Условие за вписване имената в Почетната книга „Дарования и постижения“ е 

учениците да са класирани на I място на следните състезания, олимпиади и конкурси в 

областта на наука и технологии, изкуства, спорта и др.: 

 

За периода от 10.04.2016 г. до 15.09.2016 година: 

 

 Ученически олимпиади и национални състезания през учебната 2015-2016 година, 

утвърдени със Заповед № РД 09-1418/02.10.2015 г. на Министъра на образованието 

и науката; 

 Състезания и конкурси, включени в Националния календар за извънучилищни 

дейности на Министерство на образованието и науката за учебната 2015-2016 

година, утвърдени със Заповед № РД 09-1358/28.09.2015 г.; 

 Състезания от Националния спортен календар за учебната 2015/2016 година, 

утвърдени със Заповед № РД 09-1363/28.09.2015 г.;  

 Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и 

общински училища през 2016 г.; 

 Международни състезания, на които учениците са класирани на I, II или III място 

/без спортни прояви и мероприятия/. 

 Балкански, Европейски и Световни спортни първенства и шампионати, на които 

учениците са класирани на I, II или III място; 

 

 За периода от 16.09.2016 г. до 09.04.2017 година:  

 

 Ученически олимпиади и национални състезания, утвърдени със Заповед № РД09-

1369/15.09.2016 г., през учебната 2016-2017 година на Министъра на образованието 

и науката;  Заповед № РД09-13/05.01.2017 г. за допълнение и заповедите за 

изменение Заповед № РД09-57/12.01.2017 г., Заповед № РД09-855/24.01.2017 г., 

Заповед № РД09-1441/02.02.2017 г., Заповед № РД09-1636/14.02.2017 г. и Заповед 

№ РД09-1670 от 21.02.2017 г., на дати от графика за организирането и 

провеждането  на ученическите олимпиади и национални състезания за учебната 

2016-2017 година; 

 Национален календар за изяви по интереси на децата за учебната 2016/2017 година; 

 Национален спортен календар на Министерството на образованието и науката за 

учебната 2016/2017 година, утвърдени със Заповед № РД 09-1313/02.09.2016 г.;  
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 Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и 

общински училища през 2017 г.; 

 Международни състезания, на които учениците са класирани на I, II или III място 

/без спортни прояви и мероприятия/. 

 Балкански, Европейски и Световни спортни първенства и шампионати, на които 

учениците са класирани на I, II или III място. 

 

Не се зачитат изяви и постижения на учениците, участвали в държавни 

първенства, шампионати и турнири, организирани от лицензираните български 

спортни федерации, с изключение на тези включени в Програмата на мерките за 

закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2016 и 2017 

г., публикувани на електронната страница на ММС. 

 

Не се зачита документ (грамота, удостоверение, диплом, медал и др.), на който 

не е изписано мястото за класиране. 

 

  


