РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министър на образованието и науката

ЗАПОВЕД
№ РД09-545/ 05.03.2021 г.

На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, във връзка с организирането
и провеждането на ученическите олимпиади и националните състезания в държавните, в
общинските и в частните училища и в чуждестранните училища на територията на
Република България през учебната 2020 – 2021 година, и на основание издаден Указ №9 от
14 януари 2021 г. на Президента на Републиката за насрочване на избори за Народно
събрание на 04 април 2021 година, както и съобразявайки се с удължения срок на въведените
противоепидемични мерки на територията на Република България считано от 1.02.2021 г.
до 30.04.2021 г., съгласно Заповед № РД 01-52/26.01.2021 г. за изменение и допълнение на
Заповед № РД-01-677 от 25.11.2020 г., изм. и доп. със Заповед № РД-01-718 от 18.12.2020 г.
и Заповед № РД-01-20 от 15.01.2021 г. на министъра на здравеопазването
ИЗМЕНЯМ И ДОПЪЛВАМ:
Заповед № РД09-3519/02.12.2020 г. за изменение на Заповед № РД 09-2134/28.08.2020
г., изм. със Заповед № РД 09 -2998/30.10.2020 г., Заповед № РД09-3263/16.11.2020 г. и
Заповед № РД09-3313/18.11.2020 г., като в Графика за провеждане на ученическите
олимпиади през учебната 2020 – 2021 г., както следва:


В Приложение № 1, т.3 Национален кръг, Класове и състезателни групи, за които се
провежда национален кръг, колона „Време за провеждане“ да се чете:
на ред „Физика“ – 08.04. 2021 г. (теоретичен кръг) – по области; 08.05. 2021 г.
(експериментален кръг) – в 73 СУ „Владислав Граматик“, гр. София.
В останалата си част Заповедта остава непроменена.

Заповедта да се връчи за изпълнение на началниците на регионалните управления на
образованието (РУО) и експерта по физика и астрономия в дирекция „Съдържание на
предучилищното и училищното образование“.
Настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на Министерството на
образованието и науката и да се доведе до знанието на директорите на училищата чрез
регионалните управления на образованието, както и до знанието на всички заинтересовани
лица.
Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Таня Михайлова –
заместник-министър.

5.3.2021 г.

X
Красимир Вълчев
Министър на образованието и науката
Signed by: Petar Nikolaev Nikolov
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