МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
ИЗМЕНЕНИЯ В РЕГЛАМЕНТА
ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА УЧЕНИЧЕСКАТА ОЛИМПИАДА ПО
ФИЗИКА ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020-2021 ГОДИНА

След издаване на Указ №9 от 14 януари 2021 г. на Президента на Републиката за
насрочване на избори за Народно събрание на 04 април 2021 година, се получи съвпадение с
датата на провеждане на Националния кръг на олимпиадата по физика.
Във връзка с това, както и съобразявайки се с удължения срок на въведените
противоепидемични мерки на територията на Република България считано от 1.02.2021 г. до
30.04.2021 г., съгласно Заповед № РД 01-52/26.01.2021 г. за изменение и допълнение на Заповед
№ РД-01-677 от 25.11.2020 г., изм. и доп. със Заповед № РД-01-718 от 18.12.2020 г. и Заповед
№ РД-01-20 от 15.01.2021 г. на министъра на здравеопазването, министъра на образованието и
науката определи нови дати и организация за провеждане на Националния кръг на
Националната олимпиада по физика.
Във връзка със заповед на Министъра на образованието и науката Националната
комисия за организиране и провеждане на олимпиадата по физика направи промени в т. IV на
регламента. След промените т. IV да се чете:
„ІV. НАЦИОНАЛЕН КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО ФИЗИКА
Националният кръг на олимпиадата по физика се провежда на два етапа:
- първи етап (теоретичен кръг) – 08.04.2021 г. от 9:00 часа – по области, както се провежда
областния кръг на олимпиадата по физика;
- втори етап (експериментален кръг) – 08.05.2021 г. от 9:00 часа – в 73 СУ „Владислав
Граматик“, гр. София.
4.14. Учениците от общата (пета) състезателна група, класирани на първите 20 места
от първи етап, участват във втори етап на 08.05.2021 година. Във втория етап учениците
решават две експериментални задачи всяка с продължителност от 2,5 астрономически часа (от
програмата на МОФ). Максималният брой точки във втория етап е 40 точки.“
Регламентът не се променя в останалата си част.
НАЦИОНАЛНА КОМИСИЯ

