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ЗА 2022-2023 УЧЕБНА ГОДИНА 
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І. Общи положения 

Националната олимпиада по философия: 

• Насърчава учениците да изучават философия;  

• Осигурява условия за публична изява на учениците; 

• Дава възможност на учителите по философия да проявяват своите 

педагогически умения.  

* Регламентът подлежи на усъвършенстване и актуализиране всяка 

учебна година. 

 

ІІ. Организиране и провеждане  

Националната олимпиада по философия през учебната 2022/2023 г. се организира и 

провежда в съответствие със Заповед № РД 09-2784 от 29.10.2019 г., изменена със 

Заповед № РД 09-747 от 25.02.2021 г. и допълнена със Заповед № РД 09-1248 от 

14.06.2021 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на правилата за 

организирането и провеждането на ученическите олимпиади и националните 

състезания и Заповед № РД 09-4059 от 30.08.2022 г. на министъра на образованието и 

науката за утвърждаване графика за провеждане на ученическите състезания и 

националните състезания – Приложение № 1. 

Организацията и провеждането на олимпиадата по философия се осъществява от 

Министерството на образованието и науката (МОН) съвместно с началника на 

регионалното управление на образованието (РУО), експертите по обществени науки, 
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гражданско образование и религия в РУО, директорите на училища-координатори, 

директорите на училищата-домакини, училищните, областните и националната 

комисии за организиране и провеждане на олимпиадата. 

Националната олимпиада по философия се провежда ежегодно в три кръга – общински, 

областен и национален – по график, определен от МОН. 

За участие в олимпиадата по философия се допускат всички ученици от VIII – XII клас, 

които се състезават в две възрастови групи: първа възрастова група VIII – X клас и 

втора възрастова група XI - XII клас. 

Със заповед на министъра на образованието и науката се утвърждава и Национална 

комисия, в която се включват представители на академичната общност и учители. 

Националната комисия: 

• изготвя регламент на олимпиадата по философия, подписан от 

председателя на комисията, и го представя на експерта по философия в 

МОН не по-късно то 15 работни дни след издаване на заповедта за 

определяне състава на комисията; 

• съставя задачите (темите) за олимпиадата на областен и национален кръг; 

• съставя системата за оценяване; 

• извършва окончателно оценяване и изготвя окончателен протокол на 

допуснатите до участие в националния кръг ученици в двете възрастови 

групи, който представя в МОН и на директора на училището-домакин на 

националния кръг в срок не по-късно от 10 работни дни преди датата за 

провеждане на националния кръг; 

• оценява и класира учениците на националния кръг в двете възрастови 

групи и представя в МОН протоколи с окончателните резултати на 

участниците и класирането им с имената им, населено място, училище, 

клас, както и протокол с лауреатите на националната олимпиада в срок до 

10 работни дни след провеждането на националния кръг; 

• определя разширения национален отбор за участие в международната 

олимпиада по философия; 

• извършва подготовка за участие в международната олимпиада по 

философия на учениците от разширения национален отбор; 

• определя националния отбор за участие в международната олимпиада по 

философия и представя в МОН протокол за класиране в срок не по-късно 
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от 15 работни дни преди провеждането на международната олимпиада по 

философия. 

• Представя в МОН доклад за резултатите на българските участници от 

международната олимпиада по философия в срок до 10 работни дни след 

нейното провеждане. 

 

Работата на Националната комисия се координира от експерта по философия в МОН. 

Общинският кръг се провежда най-късно до 18.01.2023 година. 

Училищните комисии в 7-дневен срок изготвят протокол за явилите се ученици и 

техните резултати и протокол за класираните за областния кръг ученици и техните 

резултати. 

За участие в областния кръг на олимпиадата се класират учениците от първа и втора 

възрастова група, които са получили на общинския кръг не по-малко от 75 точки. 

Директорът на училището изпраща протокол за класираните за областния кръг ученици 

и техните резултати в електронен вид, подписан с електронен подпис и списък на 

учениците, които не са изразили съгласие по т. 11 от Правилата за организиране и 

провеждане на ученическите олимпиади и националните състезания на директора на 

училището-координатор на областния кръг. 

Състезателният ден на областния кръг е утвърден от МОН (04.02.2023 г.) и започва в 

9,00 часа. 

Областният кръг на олимпиадата по философия се организира от училището-

координатор и училище-домакини, определени със Заповед на началника на РУО. 

Темите за областния кръг се изпращат от експерта в МОН един час преди началото на 

състезателния ден по електронен път на директора на училището-координатор на 

областния кръг, който ги препраща на директорите на училищата-домакини. 

За участие в националния кръг се предлагат тези ученици от първа и втора възрастова 

група, които са оценени с не по-малко от 75 точки от областния кръг. 

Директорът на училището, определено за координатор на областния кръг, в срок до 7 

работни дни от състезателния ден изпраща: 

- на експерта по философия в МОН и на началника на РУО справка (по образец) 

за броя на оценените и проверените писмени работи по електронен път във 

формат Exel и копие на протокол № 3 (в електронен вид); 
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- на учебния център към МОН – оригиналите на писмените работи и малките 

пликчета с данните на учениците и оригинала на протокол № 3 за резултатите 

на предложените ученици за допускане на националния кръг; 

- на училището-домакин на националния кръг на олимпиадата списък на 

учениците, които не са изразили съгласие по т. 11 от Правилата за организиране 

и провеждане на ученическите олимпиади и националните състезания. 

Учебният център към Министерство на образованието и науката предоставя на 

националната комисия протокол № 3, писмените работи и малките пликчета с данните 

на учениците, предложени от областните комисии за допускане до участие в 

национален кръг на олимпиадата. 

Националната комисия извършва окончателно оценяване на всички писмени работи, 

предложени от областните комисии за участие в националния кръг. За националния 

кръг се допускат учениците, класирани от Националната комисия на първите 35 места в 

първа и втора възрастова група. При евентуално равенство на точките броят на 

допуснатите ученици може да бъде увеличен. Националната комисия разсекретява  и 

изготвя окончателен протокол с резултатите на учениците, класирани за националния 

кръг в първа и втора възрастова група. Оценените от националната комисия писмени 

работи, които не са допуснати до националния кръг, се разсекретяват от областните 

комисии. 

Националната комисия изпраща на училището-домакин на националния кръг на 

олимпиадата по философия списък на учениците, допуснати до участие в националния 

кръг на олимпиадата по философия.  

Класираните за националния кръг ученици се придружават от учител и/или от експерта 

по обществени науки, гражданско образование и религия до мястото, където ще се 

състои националният кръг на олимпиадата. 

Националният кръг се провежда на 25.03.2023 г. от 09.00 ч.  

В случай на обявена извънредната епидемична обстановка с приложени 

противоепидемичните мерки, свързани с обучението на ученици в ОРЕС, 

националния кръг се провежда в училището координатор за съответната област.  

На учениците от XII клас, получили оценка отличен (6,00) от националния кръг на 

олимпиадата, МОН издава документ, удостоверяващ статута им на лауреати на 

националната олимпиада.  
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Отличен (6) получават ученикът, класиран на първо място на националния кръг на 

олимпиадата, и учениците, които са получили от 90% до 100% от средния брой точки 

на първите трима. 

Националната комисия определя разширен национален отбор, от който чрез 

допълнителни задачи се избират първите двама за участие в международната 

олимпиада. 

 

ІII. Съдържание на олимпиадата 

 

1) Общински кръг (до 18.01.2023 г.)  

Учениците самостоятелно избират тема от учебния предмет философия 

(общообразователна и/или профилирана подготовка). Комисия от двама правоспособни 

учители по философия поставя оценка въз основа на утвърдените от Националната 

комисия критерии за оценяване. 

2) Областен кръг (04.02.2023 г.) 

Областният кръг е с продължителност 4 (четири)  астрономически часа. Учениците 

пишат върху един от зададените от Националната комисия фрагменти на бели листа, 

които те номерират. При изразено желание от страна на учениците и при съответната 

възможност от страна на училището/училищата, в които се провежда областният кръг, 

учениците могат да пишат на компютър. Писмените работи са анонимни. На този кръг 

учениците са длъжни да представят документ за самоличност - лична или ученическа 

карта или ученически бележник, и попълват анкетните карти, които се изготвят по 

места и включват следните данни: трите имена, град, училище, клас, учител, 

електронна поща и/или телефон. 

3) Национален кръг (25.03.2023 г.) 

Националният кръг се провежда в 4 (четири) астрономически часа и на него учениците 

решават тест с 10 въпроса от история на философията и пишат на компютър върху 

един от зададените от Националната комисия философски фрагменти (теми). При 

изразено желание учениците могат да пишат и на ръка. 

Тестът предполага познаване на основните идеи на философи, включени в 

общообразователната (за първа възрастова група) и профилираната (за втора възрастова 

група) подготовка.   

Писмените работи са анонимни. В изпитните зали не се допуска внасянето на 

електронни устройства. Желаещите да участват в класирането за разширения 
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национален отбор за международната олимпиада трябва да преведат трите 

фрагмента на един от трите езика: английски, немски и френски.  

IV. Оценяване и класиране 

- Общински и областен кръг 

• Есето дава максимум 100 точки и се оценява по следните три критерия: 

➢ умение за философско осмисляне на темата – до 40 точки; 

➢ оригиналност – до 30 точки; 

➢ убедителност – до 30 точки. 

- Национален кръг 

• Тестът дава максимум 20 т. – по 2 точки на верен отговор. 

• Есето се оценява по същите критерии и със същия брой точки, както на 

общинския и на областния кръг. 

За крайното класиране точките от областния кръг (окончателно определени от 

Националната комисия) се удвояват, а от националния кръг – се утрояват. 

Разширеният национален отбор се състои от 12 ученици, които Националната комисия 

определя сред учениците, заели първите 10 места съответно в първа и втора възрастова 

група. Допълнителният кръг за определяне на участниците в международната 

олимпиада може да включва задачи на избрания от ученика език: английски, немски 

или френски. При подготовката на разширения национален отбор и при селекцията на 

националния отбор се използват и допълнително определени от Националната комисия 

статии (https://plato.stanford.edu/contents.html) от Станфордската философска 

енциклопедия.  

За международната олимпиада се класират учениците, заели първите две места от 

допълнителния кръг. В националния отбор се включват двама ученици и двама научни 

ръководители от Националната комисия. По предложение на Националната комисия 

като втори ръководител може да бъде определен и учител на ученик от националния 

отбор.  

 

 Национална комисия:  

 

https://plato.stanford.edu/contents.html

