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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

Министър на образованието и науката 
 

 

З А П О В Е Д 

№ …………./………2021 г. 

 

        На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията и с цел да се намали рискът 

от разпространение на COVID-19, като се избегне пътуването на ученици от едно в друго 

населено място и взаимодействието им с ученици от други училища, а в същото време 

да не се постави под съмнение равнопоставеността между участващите 

 

НАРЕЖДАМ: 

         Националните състезания утвърдени със Заповед № РД09-1883/02.09.2021 г. за 

графика за провеждането на ученическите олимпиади и национални състезания за 

учебната 2021 – 2022 година, изменена със Заповед №  РД 09-2643/30.09.2021 г. да се 

проведат както следва: 

1. Състезанията: 

- Национален есенен турнир по информатика, 26.11. – 28.11.2021 г., гр. Шумен. 

- Национален есенен турнир по информационни технологии „Джон Атанасов”, 

03.12. – 05.12.2021 г., гр. София. 

- Националния кръг на национално състезание за речеви и комуникативни умения 

на английски език, 06.11. – 07.11.2021 г., гр. Златоград 

да се проведат по региони от разстояние в електронна среда при осигурени технически и 

технологични условия, като се гарантират равнопоставеност и обективност на работата на 

участващите ученици. 

2. Състезанията: 

- Есенно национално състезание по физика, 06.11 – 08.11.2020 г., гр. Сандански. 

- Национален кръг на многоезично състезание – 27.11.2021 г., гр. Добрич,  

- Представяне и защита на проекти, 10.12. – 12.12.2021 г., РУО – София-област,      
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да се проведат по региони, като се гарантират равнопоставеност и обективност на 

работата на участващите ученици. В случай че възможността за присъствено провеждане 

на състезанията е ограничена от противоепидемични мерки, въведени със заповед на 

компетентен орган, то състезанията по тази точка се отлагат. 

3. Общинския кръг на националното състезание по компютърни мрежи и на 

националната олимпиада по математика да се проведе не по-късно от две седмици преди 

датата на провеждане на областния кръг на съответната изява. 

4. Началниците на регионалните управления на образованието със своя заповед да 

определят училища координатори на състезанията. 

Заповедта да се връчи за изпълнение на началниците на регионалните управления 

на образованието и на експертите в дирекция „Съдържание на предучилищното и 

училищното образование”.  

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на заместник-министъра на 

образованието и науката с ресор „Предучилищно и училищно образование“. 

29.10.2021 г.

X  

АКАД. НИКОЛАЙ ДЕНКОВ

МИНИСТЪР НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Signed by: Nikolai Denkov Denkov  


