
 
 

 
Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я 
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА 

РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО – ВЕЛИКО ТЪРНОВО 

Велико Търново - 5002, ул. „Арх. Георги Козаров” № 1, тел.(062) 61-63-14, факс (062) 62-80-37 

 

 

Областен кръг на олимпиадата по испански език 

16.02.2019 г. от 9:00 часа в Основно училище „Христо Ботев“, гр. Велико Търново 

 

 

 

 Списъкът с допуснатите до областен кръг ученици е публикуван на сайта на РУО - 

Велико Търново.  

 

 Олимпиадата е с продължителност 4 (четири) астрономически часа.  

 

 В деня на провеждане е необходимо учениците да са заели местата си в залите до 8:30 

часа.  

 

 Учениците носят документ за самоличност, който се представя на квесторите в залата за 

проверка.  

 

 Съгласно регламента за провеждане на олимпиадата по испански език през учебната 

2018-2019 година работите на учениците са анонимни.  

 

 С изпитните материали (а не с изпитните работи) и с критериите за оценяване учениците 

може да се запознаят в РУО - Велико Търново в срок от три работни дни от провеждането на 

областния кръг на олимпиадата - до 20.02.2019 г. 

 

 Резултатите на учениците от областния кръг на олимпиадата по испански език ще бъдат 

оповестени на официалната станица на РУО – Велико Търново след арбитриране от 

националната комисия.  

 

 Съгласно раздел V от Приложение № 1 към заповед №РД09-2686/20.09.2018 г. на 

министъра на образованието и науката, популяризирането на резултатите от олимпиадата е 

съобразено с общите принципи за защита на личните данни и препоръките на Комисията за 

защита на личните данни, както и с регламента на олимпиадата. За участието си в олимпиадата 

по испански език ученикът или родителят/настойникът/попечителят или други лица, на които 

са възложени грижи за ученика, предварително подава декларация за съгласие резултатите на 

ученика и личните му данни (трите имена на ученика, училище, клас, населено място) да бъдат 

публично оповестени. При липса на изрично подадено такова съгласие, горепосочените данни и 

резултати от олимпиадата се оповестяват публично с идентификационен код.  

 
 

 

 


