РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министър на образованието и науката

З А П О В Е Д
№ РД09-1359/19.06.2020 г.
На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията и чл. 14, т. 1 от Наредба № 3
от 17.05.2004 г. за организацията и провеждането на държавните зрелостни изпити, във
връзка с § 7 от Преходните и заключителните разпоредби на Наредба № 11 от 01.09.2016 г.
за оценяване на резултатите от обучението на учениците, във връзка с § 6, т. 2 от същата
наредба, както и във връзка с § 23, ал. 2 от Преходните и заключителните разпоредби на
Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на
Народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците, поради
необходимост от създаване на условия за компенсиране на пропуснатото учебно съдържание
и на заниманията на учениците по време на прекъсванията на учебния процес, както и с цел
осигуряване на качествено образование

ИЗМЕНЯМ
Заповед № РД09-2150/ 27.08.2019 г., изменена със Заповед №РД09-919/05.05.2020 г., както
следва:
1. Изменям т. 2 „График на дейностите за организацията, провеждането и оценяването
на държавните зрелостни изпити през учебната 2019 – 2020 година“, като за сесия августсептември за следните дейности определям нови дати, както следва:
Въвеждане на предложения от директорите на училищата за
оценители, за квестори, за учители консултанти и за учители по
чужд език за четене на текст и изпращане на декларациите им до
регионалната комисия за организиране и провеждане на ДЗИ.
Изпращане на информация от директорите на училищата до
регионалната комисия за организиране и провеждане на ДЗИ за
сградите, залите и броя на местата в залите.

до 17.07.2020 г.

до 17.07.2020 г.

Изпращане в МОН на обобщени предложения от РУО за
оценителите от всяка област, за технически лица от населеното
място, на територията на което се осъществява оценяването на
ДЗИ, както и техните декларации.
Изпращане в МОН на обобщените предложения от висшите
училища за оценители, както и на техните декларации.
Подаване на заявления за допускане до държавни зрелостни
изпити, регистриране на заявленията в софтуерния продукт и
издаване на служебни бележки.
Обобщаване на информацията от заявленията и изпращане на
справка от училищата до регионалната комисия за организиране
и провеждане на ДЗИ.

до 24.07.2020 г.

Определяне на сградите, залите и броя на местата в залите и изпращане
на информация от всяка област до ЦОПУО.

до 07.08.2020 г.

до 24.07.2020 г.
01.07.2020 г. 21.07.2020 г.
до 24.07.2020 г.

В останалата си част точка 2 остава непроменена.
Настоящата заповед се издава при условията на чл. 73 от АПК поради неотложна
необходимост от компенсиране на пропуснатото учебно съдържание и на заниманията на
учениците по време на прекъсванията на учебния процес следствие от предприетите спешни
мерки за предотвратяване и ограничаване на разпространението на COVID-19 и на други
вирусни заболявания, с което да се предотврати неосигуряване на качествено образование.
Настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на Министерството на
образованието и науката и да се доведе до знанието на директорите на институциите в
системата на предучилищното и училищното образование чрез регионалните управления на
образованието, както и на всички заинтересовани лица
Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Таня Михайлова – заместникминистър.

19.6.2020 г.

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