РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министър на образованието и науката

ЗАПОВЕД
№ РД09-3263/ 16.11.2020 г.
На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, във връзка с организиране и
провеждане на ученическите олимпиади и националните състезания в държавните, в
общинските, в частните и в чуждестранните училища на територията на Република България
през учебната 2020 – 2021 година
ИЗМЕНЯМ
Заповед № РД 09-2134/28.08.2020 г., изм. със Заповед № РД 09 -2998/30.10.2020 г. за
организирането и провеждането на ученическите олимпиади и националните състезания през
учебната 2020 – 2021 година, както следва:
1.

В Приложение № 2, за състезанието по информатика, в графата „Вид на

състезанието, място и време на провеждането“ текстът „Национален есенен турнир по
информатика, 20.11. – 22.11.2020 г., гр. Шумен“ се заменя с текста „Национален есенен
турнир по информатика, 20.11. – 22.11.2020 г., гр. Шумен – дистанционно по региони“.
2.

В Приложение № 2, за състезанието по информационни технологии, в графата

„Вид на състезанието, място и време на провеждането“ текстът „Национален есенен
турнир по информационни технологии „Джон Атанасов”, 27.11. – 29.11.2020 г., гр. София“
се заменя с текста „Национален есенен турнир по информационни технологии „Джон
Атанасов”, 27.11. – 29.11.2020 г., гр. София - дистанционно по региони“.
3.

В Приложение № 2, за състезанието по природни науки и екология, в графата

„Вид на състезанието, място и време на провеждането“ текстът „Представяне и защита
на проекти, 20.11. – 22.11.2020 г., РУО – София-регион“ се заменя с текста „Представяне и
защита на проекти, 20.11. – 22.11.2020 г., РУО – София-регион - дистанционно по региони“.

4.
„Вид

В Приложение № 2, за състезанието по природни науки и екология, в графата
на

състезанието,

място

и

време

на

провеждането“

текстът

„Ключови

компетентности по природни науки (физика, химия, биология), 13.11. – 15.11.2020 г., гр.
Ловеч“ се заменя с текста „Ключови компетентности по природни науки (физика, химия,
биология), 13.11. – 15.11.2020 г., гр. Ловеч – се отлага за учебната 2021 – 2022 година.“
5.

В Приложение № 2, в графата „Вид на състезанието, място и време на

провеждането“ текстът „Национален кръг на многоезично състезание – 21.11.2020 г., гр.
Добрич“ да се замени с текста „Национален кръг на многоезично състезание – 21.11.2020 г.,
гр. Добрич - по региони“.
В останалата си част Заповед № РД 09-2134/28.08.2020 г., изм. със Заповед № РД
09-2998/30.10.2020 г., остава непроменена.
Копие от заповедта да се връчи на всички заинтересовани лица за сведение и
изпълнение.

16.11.2020 г.

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