
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
Министър на образованието и науката 

З А П О В Е Д 

          №  РД09-1342/15.06.2020 г. 

На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията и чл. 59, ал. 7 от

Наредба № 10 от 19.12.2017 г. за познавателните книжки, учебниците и учебните помагала, 

във връзка с провеждането на процедури по оценяване и одобряване на проекти на 

учебници по задължителни модули по учебни предмети от профилираната подготовка за XI 

и за XII клас и на проекти на учебни комплекти по учебен предмет чужд език за постигане 

на ниво А2 от Общата европейска езикова рамка (за обучение в ХI и в ХII клас по рамкови 

учебни планове по чл. 12, ал. 2, т. 2, т. 3, т. 4, т. 5, т. 6, т. 7, т. 8, т. 9, т. 10, т. 11, т. 12, т. 13, 

т. 18, т. 22, т. 23, и т. 24 от Наредба № 4 от 30.11.2015 г. за учебния план), открити със 

заповеди на министъра на образованието и науката  

У Т В Ъ Р Ж Д А В А М: 

Указания за организиране и провеждане на оценяването за пригодността за прилагане в 

училище на проектите на учебници по задължителни модули по учебни предмети от 

профилираната подготовка за XI и за XII клас и на проектите на учебни комплекти по 

учебен предмет чужд език за постигане на ниво А2 от Общата европейска езикова рамка (за 

обучение в ХI и в ХII клас по рамкови учебни планове по чл. 12, ал. 2, т. 2, т. 3, т. 4, т. 5, т. 

6, т. 7, т. 8, т. 9, т. 10, т. 11, т. 12, т. 13, т. 18, т. 22, т. 23, и т. 24 от Наредба № 4 от 30.11.2015 

г. за учебния план). 

Началниците на регионалните управления на образованието да бъдат запознати със 

заповедта за сведение и изпълнение. 

Началниците на регионалните управления на образованието да доведат заповедта до 

знанието на директорите на училищата, в които ще се извършва оценяване за пригодността 



за прилагане в училище на проектите на учебници по задължителни модули по учебни 

предмети от профилираната подготовка за XI и за XII клас и на проектите на учебни 

комплекти по учебен предмет чужд език за постигане на ниво А2 от Общата европейска 

езикова рамка (за обучение в ХI и в ХII клас по рамкови учебни планове по чл. 12, ал. 2, т. 

2, т. 3, т. 4, т. 5, т. 6, т. 7, т. 8, т. 9, т. 10, т. 11, т. 12, т. 13, т. 18, т. 22, т. 23, и т. 24 от Наредба 

№ 4 от 30.11.2015 г. за учебния план). 

Заповедта да бъде публикувана на официалната страница на Министерството на 

образованието и науката. 

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Таня Михайлова – заместник-

министър на образованието и науката. 

15.6.2020 г.

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


