
HIPPO 

ОСМА МЕЖДУНАРОДНА ОЛИМПИАДА ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 

„АНГЛИЙСКИ БЕЗ ГРАНИЦИ“ 

Въведение 

GLOBAL HIPPO ASSOCIATION организира 

Осмото издание на Международната олимпиада по английски език (наричана по-долу 

Олимпиадата). Олимпиадата е предназначена  за ученици от 6 до 19 години от целия 

свят. Учениците, които желаят да участват, ще държат тест на едно от одобрените за 

олимпиадата места (държавни училища и училища, които са част от официалната 

образователна система, както и частни училища). 

Цели 

Олимпиадата е международно събитие, което популяризира английския език, 

предизвиква ученици по целия свят да се състезават, ползвайки английски език и 

подобрява сътрудничеството между учителите. Олимпиадата насърчава развитието на 

споделено чувство за идентичност и интеграция, служи като образец за младите хора, 

живеещи заедно като една общност. 

Основната цел е да се създадат и поддържат приятелски отношения, международно 

разбирателство и дух на спортна конкурентоспособност между младите хора, които се 

интересуват от английски език от цял свят. 

Правила на олимпиадата 

1. Дати и места за провеждане 

Олимпиадата ще се проведе в три кръга: предварителен, полуфинален и финален кръг. 

Предварителният кръг ще се проведе на 21 и 22 февруари 2020 г. за страните в Европа, 

и на 7 и 8 февруари 2020 г. за останалите страни-участнички. Участващите училища, в 

които са се записали група  кандидати, ще трябва да бъдат домакини на предварителния 

кръг на Олимпиадата. Училищата декларират желанието си за участие като се свържат 

с националния координатор на следния мейл: hippo-bulgaria@abv.bg  директно за 

одобрение на мястото. 

Полуфиналният кръг на Олимпиадата ще се проведе в училища в следните градове 

/София, Пловдив, Добрич, Бургас, Велико Търново/ на  27 и 28 март 2020 г. Датите 27 и 

28 март 2020 г. са определени за провеждане на полуфиналния кръг във всички 

европейски страни и 13 и 14 март 2020 година за участниците извън Европа. 

Финалният кръг ще се проведе в Лидо ди Йезоло (Венеция), Италия, от 15 до 17 май 

2020 г. Сто и петдесет финалисти (плюс wildcards, вижте т. 10. Оценяване и класиране), 

както и представител на училището (избран от училището), например учителя на 

ученика - финалист, ще бъдат поканени на финалния кръг на Олимпиадата. 

GLOBAL HIPPO ASSOCIATION си запазва правото да увеличи броя на 

финалистите, ако броят на кандидатите надвишава 40 000, в съответствие с 

правилата на Олимпиадата. 

mailto:hippo-bulgaria@abv.bg


2. Заявление за кандидатстване и такси 

Всяко участващо училище трябва да определи един от своите учители като 

координатор, отговорен за комуникацията по време на Олимпиадата. Подробностите за 

това лице /име, длъжност, телефон, адрес на електронна поща/, трябва да бъдат 

предоставени във формуляра за одобрение на училището). Това лице ще отговаря за 

подаване на заявлението за участие и ще трябва да се увери, че са спазени всички 

правила и срокове за провеждане на Олимпиада. 

HIPPO 2020 Онлайн приложения. При одобрение на място за провеждане на 

олимпиадата, всички училища ще получат данни за вход за Hippo Online Platform 

(http://soa.hippo-olympiad.org/), където ще регистрират кандидатите, като впишат 

необходимите данни. Системата / базата данни ще бъде отворена до 30.01.2020 г. за 

въвеждане на данни и корекции. След тази крайната дата не могат да бъдат правени 

допълнителни изменения. Системата автоматично ще генерира състезателни номера на 

кандидатите. Списъците на кандидатите по категории ще бъдат достъпни за 

отпечатване преди провеждането на предварителния кръг. 

N.B.: Училищните координатори трябва да отпечатат регистрите за присъствие 

за предварителния кръг на Олимпиадата. Същите, трябва да проверят отново 

точността на изписване на данните за кандидатите. Регистрирането на 

кандидатите може да се прави само с латински букви (от A до Z, без да се ползват 

букви от азбуката на съответната страна). 

НОВО: Не може да се регистрират кандидати, без да бъде вписан класа им и дата 

на раждане. Училищните координатори трябва да разполагат с тези данни преди 

да започнат регистрацията на участниците в платформата. 

Училищата-участници могат да  приемат индивидуални кандидати. За да 

разберете дали вашето училище приема индивидуални кандидати, моля, свържете 

се с националния си координатор. Пълният списък с местата за индивидуално 

явяване ще бъде известен след крайната дата на заявката за участие. След това с 

кандидатите ще бъде осъществен контакт и те ще бъдат насочени към най-близкото 

одобрено място, когато такова липсва индивидуалните кандидати могат да се явят в 

офиса на Националния координатор в София. 

Крайната дата за регистрация е различна за различните страти и варира от 20 декември 

2019 до 1 февруари 2020 г. За България крайната дата за регистрация е 30 януари 2020 

година. След тази дата няма да се приемат кандидатури. При групово участие, 

училището ще получи инструкции за превеждане на таксата за участие по електронната 

поща. Плащането на таксата за кандидатстване трябва да бъде направено в рамките на 5 

работни дни от регистрирането на кандидатите. В случай че плащането не се извърши в 

рамките на 5 работни дни, заявката за участие ще бъде анулирана. 

Таксата за участие в състезанието е 14 /четиринадесет/ лева, като два лева от всеки 

участник остават в училището кандидат във връзка с обезпечаване организацията на 

състезанието, а по банков път се превежда такса от 12 лв. на участник. 



NB: Деца, семейства или роднини на организатори, координатори или на всеки, 

който е ангажиран с провеждането на Олимпиадата не могат да се състезават в 

Олимпиадата. 

3. Зониране на участниците  

НОВО за БЪЛГАРИЯ: 

Участниците в олимпиадата ще бъдат разделени в региони (по-долу наричани зони). 

Броят на зоните ще зависи от броя на участниците. 

Международният съвет на HIPPO след консултация с местните организатори ще вземе 

решение за крайния брой зони след приключване на срока за подаване на заявленията, в 

съответствие с регламента. 

- Различните зони имат отделни и независими управляващи органи или образователни 

системи, независими министерства на образованието или потенциални органи за 

финансиране, които третират тези различни зони отделно. 

- Различните зони имат историческо, езиково различие. 

Въз основа на броя и местоположението на участниците в предишните години на 

Олимпиадата са създадени предварително зададените зони, които за България са в 

градовете София, Добрич, Велико Търново, Бургас, Пловдив. 

За да се назначи нова зона, минималният брой кандидати за категория трябва да е 150. 

В случай на неочаквано голям брой кандида, зоните могат да бъдат разделени 

допълнително на две или повече по-малки зони. 

Също така, в случай на малък брой участници в определени категории в установените 

зони, зоната с малък брой участници в определена категория ще бъде обединена с друга 

зона. 

4. Материали за провеждане на Олимпиадата 

Изпитните материали за  предварителния  кръг на Олимпиадата ще бъдат доставени с 

куриер на одобреното място 2 дни преди датата на Олимпиадата и трябва да останат 

затворени до началния час на предварителния кръг. Те трябва да бъдат изпратени 

обратно най-късно в понеделник, след провеждането на предварителния кръг. Крайният 

срок за получаване на материалите за проверка е 26 февруари 2020 г. като адреса за 

връщане ще бъде предоставен с материалите. Материалите, доставени след тази дата, 

няма да бъдат взети под внимание. 

5. Разписания и инспекции 

Всяко одобрено място взема решение за началния час на провеждане на Олимпиадата, в 

зависимост от броя на участниците в дадена категория. Всички одобрени училища 

трябва да изпратят графика си на адрес hippo-bulgaria@abv.bg най-късно до сряда 

преди датата на Олимпиадата за евентуални проверки.  

6. Олимпиада - редовни и специални категории 



Участниците ще се състезават в 8 категории (6 редовни и 2 специални) въз основа на 

Общата европейска езикова рамка /CEFR/ по формата на  изпитите на Gatehouse 

Awards. 

Категория Възраст Предварителен 

кръг 

Полуфинален и 

Финален кръг 

LITTLE HIPPO Ученици, родени 

през 2010 година и 

по-млади. 

CEFR Pre A1 Young 

Learners 

CEFR A1 Young 

Learners 

HIPPO 1 Ученици, родени 

през 2008 година и 

по-млади . 

CEFR A1 Young 

Learners 

CEFR A2 Young 

Learners 

HIPPO 2 Ученици, родени 

през 2007 година и 

по-млади. 

CEFR A1 CEFR A2 

HIPPO 3 Ученици, родени 

през 2005 година и 

по-млади. 

CEFR A2 CEFR B1 

HIPPO 4 Ученици, родени 

през 2003 година и 

по-млади. 

CEFR B1 CEFR B2 

HIPPO 5 Ученици, родени 

през 2001 година и 

по-млади. 

CEFR B2 CEFR C1 

N.B.: Ученици, които са стигнали до финалния кръг на HIPPO 2019 година, не 

могат да се състезават в същата категория в HIPPO 2020 година. 

Учениците от по-нисък клас от тези в таблицата могат да се състезават в по-високо 

ниво, ако се чувстват подготвени за съответното ниво. Възрастовата граница за 

олимпиадата е 19 години или по-висока възраст, ако участниците са записани в 

съответния клас в училище. Двуезични ученици няма да бъдат допускани до 

Олимпиадата. Ученици, които се считат за двуезични, са тези, които са родени или са 

живели и посещавали училище в продължение на поне три години в англоговоряща 

страна, както и тези, които живеят в страна, в която английският не е официален език, 

но посещават английско-американско международно или специализирано училище. 

Ако ученик, който трябва да бъде считан за двуезичен според горепосоченото, 

кандидатства за редовна категория посредством друго училище, организаторите си 

запазват правото същият да бъде дисквалифицирана от Олимпиадата. 

Участниците в категорията Little Hippo се състезават в категорията Little Hippo, 

независимо от типа на училището, където учат. 

Специалните категории са насочени към учениците, които се считат за двуезични 

според правилата на Олимпиадата (вж. по-горе), както и за международните училища и 

училищата, където всички предмети се преподават на английски език (с изключение на 

държавите, в които единственият официален език е английският, например 

Великобритания). Тези ученици могат да се състезават в една от следните две 

категории: 



Категория Възраст Предварителен 

кръг 

Полуфинален и 

Финален кръг 

HIPPO S1 Ученици, родени 

през 2006 година и 

по-млади. 

CEFR B2 CEFR C1 

HIPPO S2 Ученици, родени 

през 2001 година и 

по-млади. 

CEFR C1 CEFR C2 

 

7. Олимпиада - Предварителен кръг 

Тестовете за предварителния кръг на Олимпиадата ще се състоят от три части: тест за 

четене с разбиране (въпроси с многовариантен избор), тест за слушане с разбиране и 

лексико-граматичен тест. Максималното разрешено време за всеки компонент е 

показано в таблицата по-долу. Тестовете са еднакви за всички участници в дадена 

категория. Строго е забранено да се отворят материалите за Олимпиадата преди 

датата на изпита. Координаторът на училището може да отвори получените 

материали, единствено с цел да провери дали са получени всички изпитни 

материали. След това пликовете се затварят и се отварят пред учениците, точно 

преди началото на предварителния кръг. 

Линковете, съдържащи аудио материалите към компонента слушане с разбиране ще 

бъдат достъпни на портала .soa в сряда преди датата за провеждане на предварителния 

кръг. За да може да бъде изтеглено аудиото, Координаторът на Олимпиада от 

съответното училище е необходимо да влезе с данните си в платформата, за да изтегли 

записите и да ги подготви за предварителния кръг на Олимпиадата. Най-малко едно 

лице от училищния персонал, одобрено от организаторите, трябва да присъства по 

време на провеждането на Олимпиадата. 

Примерни задачи към компонентите за четене с разбиране и слушане с разбиране ще 

бъдат достъпни на уебсайта на Олимпиадата. 

Има само един правилен отговор на всеки въпрос. Няма отрицателно оценяване. 

Класирането се основава на средния брой точки, постигнати от трите компонента 

– четене с разбиране, слушане с разбиране и лексико-граматичен тест. 

 

 

 

 LITTLE 

HIPPO 

HIPPO 

1 

HIPPO 

2 

HIPPO 

3 

HIPPO 

4 

HIPPO 5 

& HIPPO 

SPECIAL 

1 

HIPPO 

SPECIAL 

2 

ЧЕТЕНЕ 30 

въпроси  

/1 точка 

за 

всеки/ 

30 

въпроси  

/1 точка 

за 

всеки/ 

34 

въпроси  

/1 точка 

за 

всеки/ 

34 

въпроси  

/1 точка 

за 

всеки/ 

34 

въпроси  

/1 точка 

за 

всеки/ 

40 

въпроси  

/1 точка 

за всеки/ 

40 

въпроси  

/1 точка 

за всеки/ 



СЛУШАНЕ 20 

въпроси  

/1 точка 

за 

всеки/ 

20 

въпроси  

/1 точка 

за 

всеки/ 

22 

въпроси  

/1 точка 

за 

всеки/ 

22 

въпроси  

/1 точка 

за 

всеки/ 

22 

въпроси  

/1 точка 

за 

всеки/ 

22 

въпроси  

/1 точка 

за всеки/ 

22 

въпроси  

/1 точка 

за всеки/ 

Отговорите трябва да бъдат нанесени върху лист за отговорите answer sheet /OMR 

form/, а НЕ върху изпитните материали. 

Максимално позволено време за категория и компонент: 

 LITTLE 

HIPPO 

HIPPO 

1 

HIPPO 

2 

HIPPO 

3 

HIPPO 

4 

HIPPO 5 

& HIPPO 

SPECIAL 

1 

HIPPO  

& HIPPO 

SPECIAL 

2 

ЧЕТЕНЕ 20 

минути 

30 

минути 

30 

минути 

35 

минути 

40 

минути 

45 

минути 

45 

минути 

СЛУШАНЕ 20 

минути 

20 

минути 

20 

минути 

20 

минути 

20 

минути 

20 

минути 

30 

минути 

ЛЕКСИКО-

ГРАМАТИЧЕН 

ТЕСТ 

20 

минути 

20 

минути 

20 

минути 

20 

минути 

30 

минути 

30 

минути 

30 

минути 

 

8. Олимпиада – Полуфинален кръг 

След като се проведат предварителните тестове, 10% от участващите ученици от 

всяка зона с най-високи резултати ще бъдат поканени за участие в  полуфиналния кръг 

на Олимпиадата. Списъкът на полуфиналистите ще бъде разширен, за да включва 

всички ученици, чиито брой точки са същите като броя на точките на последните 

ученици в първите 10%. Списъкът на финалистите ще бъде публикуван на уебсайта на 

Олимпиадата на 20 април 2020 г. за участниците от Европа и на 6 април 2020 година за 

останалите участници.  

Нивото на изпита за полуфиналния кръг ще бъде едно ниво по-високо по CEFR от това 

в предварителния кръг. Тестовете за полуфиналния кръг на Олимпиадата ще се състоят 

от: тест за четене с разбиране, писмен тест (30 въпроса) и есе (с изключение на 

категорията  Little Hippo).  

Има само един правилен отговор на всеки въпрос. Няма отрицателно оценяване. 

Класирането се основава на средния брой точки, постигнати от компонента четене 

с разбиране и теста за писане. 

 

 LITTLE 

HIPPO 

HIPPO 

1 

HIPPO 

2 

HIPPO 

3 

HIPPO 

4 

HIPPO 5 

& HIPPO 

SPECIAL 

1 

HIPPO  

& HIPPO 

SPECIAL 

2 

ЧЕТЕНЕ 30 

въпроси 

/1 точка 

40 * 

въпроси 

/1 точка 

34 

въпроси 

/1 точка 

34 

въпроси 

/1 точка 

40 

въпроси 

/1 точка 

40 

въпроси 

/1 точка за 

всеки/ 

40 

въпроси 

/1 точка 

за всеки/ 



за 

всеки/ 

за 

всеки/ 

за 

всеки/ 

за 

всеки/ 

за 

всеки/ 

ПИСАНЕ 30 

въпроси 

/1,5 

точки за 

всеки/ 

Есе + 

30 

въпроси 

/1,5 

точки 

за 

всеки/ 

Есе + 

30 

въпроси 

/1,5 

точки 

за 

всеки/ 

Есе + 

30 

въпроси 

/1,5 

точки 

за 

всеки/ 

Есе + 

30 

въпроси 

/1,5 

точки 

за 

всеки/ 

Есе + 30 

въпроси 

/1,5 точки 

за всеки/ 

Есе + 30 

въпроси 

/1,5 точки 

за всеки/ 

Отговорите за теста за четене се нанасят върху лист с отговори answer sheet /OMR 

form/, а НЕ върху изпитните материали. 

Тестът за писане ще се състои от задача за свободно създаване на текст (100 - 200 думи 

в зависимост от категорията) и 30 въпроси. Нивото на трудност на всички въпроси ще 

бъде едно ниво по-високо от това в предварителния кръг. Есето ще бъде оценено само в 

случай, че двама или повече кандидати имат еднакви оценки от компонентите за четене 

с разбиране и от теста за писане в частта му с тридесетте въпроси. 

Максимално допустимо време за категория и компонент: 

 LITTLE 

HIPPO 

HIPPO 

1 

HIPPO 

2 

HIPPO 

3 

HIPPO 

4 

HIPPO 5 

& HIPPO 

SPECIAL 1 

HIPPO 

SPECIAL 2 

ЧЕТЕНЕ 30 

минути 

30 

минути 

35 

минути 

40 

минути 

45 

минути 

45 минути 50 минути 

ПИСАНЕ 45 

минути 

45 

минути 

45 

минути 

45 

минути 

45 

минути 

45 минути 45 минути 

 

9. Олимпиада – Финален кръг 

В последния кръг на Олимпиадата кандидатите ще държат изпит по формата на  

Gatehouse Awards exam, включващ и четирите лингвистични умения. Примерни тестове 

от минали изпити ще бъдат на разположение на http://www.hippo-olympiad.org. Нивото 

на изпита за последния кръг ще бъде едно ниво на CEFR по-високо от това в 

предварителния кръг, което е същото като нивото на теста от полуфиналния кръг. 

10. Оценяване и класиране 

Тестовете за четене с разбиране и слушане с разбиране се маркират с устройство OMR 

и поради тази причина трябва да бъдат попълнени правилно. Кандидатите трябва да 

използват химикал, докато попълват формуляра OMR. Примерен формуляр на OMR ще 

бъде на разположение на уебсайта най-късно две седмици преди предварителния кръг 

на олимпиадата. 

Като се има предвид, че в полуфиналния кръг кандидатите правят само тестовете за 

четене с разбиране и писане, но не и за слушане с разбиране, OMR ще се използва само 

за теста за четене. 

В случай, че OMR формулярът не е попълнен коректно, (например неправилен или 

липсващ номер на кандидат) и OMR устройството не може да го прочете, Global Hippo 



Association си запазва правото да дисквалифицира кандидата, ако самоличността на 

същия не може да бъде установена. 

В полуфиналния кръг есето ще бъде проверявано, само ако двама или повече кандидати 

имат еднакъв брой точки от теста за четене с разбиране и писане. 

Класирането за всички категории, както и имената на кандидатите, класирали се за 

полуфиналния кръг, ще бъдат на разположение на http://www.hippo-olympiad.org на 13 

март 2020 г. за Европа и на 28 февруари 2020 година за всички останали. 

Класирането за всички категории, както и имената на кандидатите, които са се 

класирали за финалния кръг, ще бъдат на разположение на http://www.hippo-

olympiad.org на 15 април 2020 г. за Европа и на 6 април 2020 за останалите. 

Местата за участие във финалния кръг ще бъдат разпределени по следния начин: 

Топ 150 финалисти ще бъдат допуснати директно, съгласно резултатите им от 

полуфинала. Броят на финалистите по категории ще бъде пропорционален на броя на 

участниците в предварителните кръгове във всяка категория. 

Допълнителни 10 места ще бъдат определени от категориите с най-голям брой 

участници, независимо от зоната на участие и в съответствие със списъка за класиране. 

За да се популяризира мултикултурната среда, ще бъдат присъдени wildcards финални 

места за най-добрия участник от всяка от страните, които не са успели да излъчат 

финалисти. 

GLOBAL INPUT си запазва правото да увеличи броя на финалистите, ако броят на 

кандидатите надхвърли 40 000, в съответствие с правилата на Олимпиадата. 

Финалистите ще трябва да потвърдят участието си във финалния кръг до 30 април 

2020 г. В случай, че кандидатът не е в състояние да пристигне във финалите, ще бъде 

поканен следващият в класацията. 

11. Финален кръг 

Окончателният кръг на Олимпиадата ще се проведе в Лидо ди Йезоло, Италия, от 15 до 

17 май 2020 г. Всички кандидати трябва да бъдат придружени от учителя си по 

английски език или от друг учител по английски език от училището си. Родители, 

които желаят да придружат техните деца трябва да организират пътуването и 

настаняването си сами, тъй като хотелите, където се настаняват учениците, се 

резервират изключително и само за участниците в Олимпиадата. 

Тридневно настаняване на база полупансион ще бъде осигурено безплатно за всички 

кандидати и техните учители.  

Програмата на последния кръг ще бъде на разположение на http://www.hippo-

olympiad.org една седмица преди последния кръг и ще включва Финалния кръг на 

Олимпиадата, както и опции за разглеждане на забележителности. 

Финалистите ще бъдат подпомогнати организационно при пътуването си. 

12. Награди 



Всички кандидати от предварителния и полуфиналния кръг ще получат сертификат за 

участие. 

Всички кандидати, които преминат финалния кръг на Олимпиадата ( с резултат от 

минимум 50%), ще получат международно признат сертификат на английски език.  

Допълнителни награди ще бъдат анонсирани непосредствено преди финаналния кръг 

на Олимпиадата. 

13. Отговорности 

С кандидатстване за участие в Олимпиадата, участниците приемат условията на 

Олимпиадата, нейната организация, критериите за оценяване, оценяването и наградите. 

Личните данни на участниците ще бъдат използвани само за целите на Олимпиадата и 

няма да бъдат разкривани на трети лица, освен за нуждите на Олимпиадата. 

 


