РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министър на образованието и науката

ЗАПОВЕД
№ РД09-1037/12.05.2020 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 ученическите олимпиади и националните състезания в системата на
предучилищното и училищното образование през учебната 2019 – 2020 г.,
преустановено с моя Заповед № 09 – 606 от 09.03.2020 г., поради въведените
противоепидемични мерки в страната, свързани с епидемичното разпространение на
COVID-19
НАРЕЖДАМ
Да се възстановят организирането и провеждането на ученическите олимпиади и
национални състезания в системата на предучилищното и училищното образование,
преустановени с моя Заповед

№ 09 – 606 от 09.03.2020 г., включително и

организираните пътувания, свързани с тях, при спазване на следните изисквания:
1. осигурено минимално разстояние от 1,5 метра между присъстващите и
разпределение на участниците между 10 и 15 човека в зависимост от големината на
помещението;
2. засилени противоепидемични мерки в работните и санитарните помещения,
както и в коридорите, в т.ч. филтър, дезинфекция и проветряване и недопускане в
сградите на лица с проява на остри заразни заболявания;
3. провеждане от директора на училището преди началото на състезателната част
инструктаж на учениците за спазване на изискванията за лична хигиена – да се мият почесто ръцете, да не се разменят храни и напитки, да се използват индивидуални
пособия, да се избягва пряк досег и др.

4. В случай че ученик е класиран на национален кръг на повече от една
олимпиада и/или състезание, ученикът може да се яви на повече от една
олимпиада/едно състезание съгласно графика за провеждане на ученическите
олимпиади и националните състезания през учебната 2019 – 2020 година по негов
избор.
5. При провеждането на национални олимпиади и състезания не се допускат
съпътстващи мероприятия, в т.ч. и културна програма.
6. През учебната 2019 - 2020 година националният кръг на всяка олимпиада за
класираните от региона ученици се провежда на територията на съответния регион.
7. Организацията и координацията на националния кръг се осъществяват в
регионите от училищата, определени от началника на РУО за координатори на
областния кръг на съответната олимпиада.
8. Директорите на училищата по т. 7:
а) осигуряват квестори, материали, консумативи и др. за съответната
олимпиада;
б) осигуряват логистиката за провеждане на националния кръг на
територията на съответния регион съгласно регламента на всяка олимпиада;
в) засекретяват и изпращат на училището домакин на националния кръг
писмените работи на учениците.
9. Националният кръг на олимпиадите по информатика, математическа
лингвистика, астрономия, химия и опазване на околната среда, биология и здравно
образование, география и икономика, гражданско образование, немски език,
математика, информационни технологии, история и цивилизации и по физика се
провежда съгласно графика и регламента на съответната олимпиада.
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 на съставите на отборите за участие в международни олимпиади.

2

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.
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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