РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министър на образованието и науката

ЗАПОВЕД
№ РД09-1104/19.05.2020 г.
На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, чл. 57, т. 1 на Наредба
№ 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците, чл. 54, ал.
2 и чл. 83, ал. 2 от Наредбата за организация на дейностите в училищното образование,
във връзка с § 19, ал. 1 и 3 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за
изменение и допълнение на Закона за здравето (обн., ДВ, бр. 44 от 2020 г.) и § 1б от
Допълнителните разпоредби на Наредба № 11 от 2016 г. за оценяване на резултатите от
обучението на учениците (последно изм., обн., ДВ, бр. 43 от 2020 г.), както и с цел да се
осигури изпълнението на влезлите в сила изменения на законовите и подзаконовите
нормативни изисквания, свързани с отпадането на задължителното провеждане на
национални външни оценявания края на ІV и на Х клас и на националното външно
оценяване по чужд език в края на VII клас и с промени в организацията на дейностите по
приемане на учениците от обединените училища по допълнителен държавен план-прием
за учебната 2020 – 2021 година във връзка с усложнената епидемиологична обстановка
поради разпространението на COVID-19 на територията на страната и преодоляване
последиците от обявеното извънредно положение
ИЗМЕНЯМ
Заповед № РД09-2152 от 27.08.2019 г., изменена със Заповед № РД 09-920 от
05.05.2020 г., както следва:
I.

Отменям обявените дати

в т. 1 „Дати за провеждане на изпитите от

националните външни оценявания“ за провеждането на всички изпити от националните
външни оценявания в IV клас, за провеждане на изпитите от националните външни

оценявания по чужд език в VII клас (по желание на ученика) и за провеждане на всички
изпити от националните външни оценявания в Х клас.
В останалата част т. 1 остава непроменена.
II. Отменям т. 2 „График на дейностите за организацията, провеждането и
оценяването на изпитите от националното външно оценяване (НВО) в IV клас през
учебната 2019 – 2020 година“.
III. В т. 3 „График на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на
изпитите от националното външно оценяване (НВО) в VII и в Х клас през учебната 2019 –
2020 година“:
1. В заглавието думите „и в Х клас“ се заличават.
2. отменям колона „НВО в Х клас“;
3. В колона „Дейност“ дейността „Определяне на квесторите, на учителите
консултанти и на учителите по чужд език за четене на текст“ се изменя така: „Определяне
на квесторите и на учителите консултанти“.
В останалата част т. 3 остава непроменена.
IV. В т. 5 „График на дейностите по приемане на ученици от обединените училища в
XI клас за учебната 2020 – 2021 година на места по допълнителен държавен план-прием
съгласно Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното
образование“ отменям следните редове:
Вид дейност

Срок

Подаване на заявление за полагане на изпити за
проверка на способностите

27 – 29 май 2020 г.

Провеждане на изпити за проверка на способностите по:

22 – 25 юни 2020 г.

 изобразително изкуство
 музика
 спорт
Обявяване на резултатите от изпитите за проверка на до 26 юни 2020 г.
способностите
В останалата част т. 5 остава непроменена.
В останалата част заповедта остава непроменена.
Настоящата заповед се издава при условията на чл. 73 от АПК поради неотложна
необходимост да се осигури изпълнението на влезлите в сила изменения на законовите и
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подзаконовите нормативни изисквания, свързани с отпадането на задължителното
провеждане на национални външни оценявания в края на ІV и на Х клас и на
националното външно оценяване по чужд език в края на VII клас и с промени в
организацията на дейностите по приемане на учениците от обединените училища по
допълнителен държавен план-прием за учебната 2020 – 2021 година, с което да се
предотврати нарушаване правото на учениците за преминаване в следващ клас и да се
преодолеят последиците от обявеното на територията на страната извънредно положение
във връзка с усложнената епидемиологична обстановка поради разпространението на
COVID-19.
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.
19.5.2020 г.

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