РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министър на образованието и науката

ЗАПОВЕД
РД09-3386/ 15.10.
№ …………./…………2021 г.

На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, във връзка с организирането
и провеждането на ученическите олимпиади и на националните състезания в държавните, в
общинските, в частните училища и в чуждестранните училища на територията на Република
България през учебната 2021 – 2022 година и постъпило предложение рег. № 031016/20.09.2021 г. от г-н Сергей Цветарски, председател на Националния статистически
институт
ДОПЪЛВАМ
Заповед № РД09-1883/02.09.2021 г. за организирането и провеждането на ученическите
олимпиади и национални състезания през учебната 2021 - 2022 година, изменена със Заповед
№ РД 09-2643/30.09.2021 г., като Приложение № 3 „График за провеждане на националните
състезания по професии през учебната 2021–2022 година“ се изменя съгласно приложението
към настоящата заповед.
Заповедта да се връчи за изпълнение на началниците на регионалните управления на
образованието (РУО) и на експертите в дирекция „Професионално образование и обучение“.
Началниците на РУО да връчат копие от Заповедта на директорите на училищата от
съответния регион за изпълнение.
Контрол по изпълнението на Заповедта възлагам на заместник-министъра на
образованието

и

науката

с

ресор

„Предучилищно

„Професионално образование и обучение“.

15.10.2021 г.

X
ПРОФ. НИКОЛАЙ ДЕНКОВ
Министър на образованието и науката
Signed by: Nikolai Denkov Denkov

и

училищно

образование“

и

Приложение № 3

ГРАФИК
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛНИТЕ СЪСТЕЗАНИЯ ПО ПРОФЕСИИ
ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2021–2022 ГОДИНА
Състезания по професии

Училищен

Регионален кръг

Кръг
Състезание по приложна
до 01.03.2022 г. до 31.03.2022 г.
електроника „Мога и зная как”
Най-добър млад хлебар- сладкар до 28.02.2022 г. до 31.03.2022 г.

април 2022 г.

Най-добър млад готвач
Най-добър млад сервитьор
Най-добър млад барман
Най-добър млад строител

до 28.02.2022 г.
до 28.02.2022 г.
до 28.02.2022 г.
до 28.02.2022 г.

Озеленяване и цветарство
Стилни мебели и дърворезба
Млади таланти в модата
Най-добър млад фризьор и
гримьор
Най-добра бизнес идея
Най-добър млад керамик
Счетоводство
Най-добър млад автомонтьор и
водач на МПС

до 28.02.2022 г.
до 28.02.2022 г.
до 28.02.2022 г. до 28.02.2022 г.

април 2022 г.
април 2022 г.
2022 г.
април 2022 г.
април 2022 г.

до 18.02.2022 г. до 18.02.2022 г. до 25.02.2022 г.

до 13.05.2022 г.
01-03.04.2022 г.
до 13.05.2022 г.

до28.02.2022 г.

-

април 2022 г.

до 18.03.2022 г.

април 2022 г.

Национален учебнопрофесионален конкурс „Найдо 18.02.2022 г.
добър млад инсталатор”
Международен панаир на
учебно-тренировъчните фирми
„ТФ ФЕСТ-Млад предприемач“
Млад фермер
до 28.02.2022 г.
Най-добър техник в
до 24.01.2022 г.
машиностроенето
Национален преглед за млади
изследователи Енергетика,
икономика и математическо
до 11.03.2022 г.
моделиране
Горски многобой
до 28.02.2022 г.
Състезание по електроенергетика
до 21.12.2021 г.
„Стани стипендиант на ЧЕЗ“
Най-добър млад заварчик
до 17.02.2022 г.
Най-добър млад аниматор
до 28.02.2022 г.
Най-добър млад хотелиер
до 28.02.2022 г.

до 31.03.2022 г.
до 31.03.2022 г.
до 31.03.2022 г.
март 2022 г.

Национален кръг
Месец на
професиите
април 2022 г.

април 2022 г.
април 2022 г.
април 2022 г.
април 2022 г.

до 29.04. 2022 г.
до 15.04.2022 г.
-

май 2022 г.
18-20.03.2022 г.

април 2022 г.
-

май 2022 г.

11-28.02.2022 г.

март 2022 г.

-

25. – 27.03.2022 г.
април 2022 г.
април 2022 г.

Европейско състезание по
статистика

Период за
провеждане на теста
от първия етап: от
04.01. до 23.02.2022 г
Публикуване на
резултатите от
първия етап:
26.01.2022 г.
Провеждане на
втория етап: от 27.01.
до 27.02.2022 г.
Обявяване на
финалистите:
18.03.2022 г.

