РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министър на образованието и науката

ЗАПОВЕД
№ РД09-1036/12.05.2020 г.
На основание чл. 251, ал. 3 и 4 от Закона за предучилищното и училищното
образование, във връзка с необходимостта от своевременно възстановяване на
провеждането

на

олимпиадите

и

националните

състезания

в

системата

на

предучилищното и училищното образование през учебната 2019 – 2020 г.

И З М Е Н Я М
Заповед № РД 09-2149/27.08.2019 г., изменена със заповеди № РД 0967/16.01.2020 г., № РД 09-159/27.01.2020 г., № РД 09-227/29.01.2020 г. № РД 09499/21.02.2020 г., за организирането и провеждането на ученическите олимпиади и на
националните състезания през учебната 2019 – 2020 г.,
както следва:
1. В приложение № 1:
а) в т. 2 Областен кръг, Класове и състезателни групи, за които се провежда
областен кръг, на ред „Техническо чертане“, в колона „Време на провеждане“ да се
чете „Не се провежда“.
б) в т. 3 Национален кръг, Класове и състезателни групи, за които се провежда
национален кръг, колона „Време за провеждане“ да се чете:
на редове „Математика“, „Химия и опазване на околната среда“, „География и
икономика“, „Философия“, „Информационни технологии“, „Английски език“, „Руски
език“, „Испански език“ и „Италиански език“ – 27 юни 2020 г., 8,00 часа.

на редове „Немски език“ и „Френски език“ – 27 юни 2020 г., 14,00 часа.
на редове „Български език и литература“, Математическа лингвистика“, „Физика“,
„Информатика“, „Знам и мога“, „Гражданско образование“ и „Техническо чертане“ –
28 юни 2020 г., 8,00 часа.
на редове „История и цивилизации“ и „Биология и здравно образование“ – 28 юни
2020 г., 14,00 часа.
2. Приложение № 2 се изменя:
ГРАФИК
за провеждане на националните състезания през учебната 2019 – 2020 година
СЪСТЕЗАНИЕ

ВИД НА СЪСТЕЗАНИЕТО, МЯСТО И ВРЕМЕ НА
ПРОВЕЖДАНЕ

Математика

Математическо състезания за ученици от 4. клас
„Математика за всеки“, 28 юни 2020 г.

Природни науки и екология

Национално състезание „Акад. Любомир Чакалов“
по природни науки (химия, физика, биология) и
география за ученици от 7. клас, 28 юни 2020 г.,
РУО - София-град

3. Приложение № 3 се заличава.
4. Настоящата заповед се издава при условията на чл. 73 от АПК поради
необходимост от своевременно възстановяване на провеждането на олимпиадите и
националните състезания в системата на предучилищното и училищното образование в
условията

на

предприети

мерки

за

предотвратяване

и

ограничаване

на

разпространението на COVID-19 и на други вирусни заболявания, както и да се
защитят правата и интересите на учениците, свързани с държавния план-прием в VIII
клас и в V клас в профилирани гимназии с профил „Математически" или „Природни
науки", и с определяне съставите на отборите за участие в международни олимпиади.
Заповедта да се връчи за изпълнение на началниците на регионалните
управления на образованието (РУО) и на експертите в дирекция „Съдържание на
предучилищното

и

училищното

образование”,

в

дирекция

„Професионално

образование и обучение“ и в дирекция „Приобщаващо образование“.
Началниците на регионалните управления на образованието да връчат копие от
заповедта на директорите на училищата от съответния регион за изпълнение.
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Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Таня Михайлова –
заместник-министър.
12.5.2020 г.

X
Красимир Вълчев
Министър на образованието и науката
Signed by: Krasimir Georgiev Valchev
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