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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

Министър на образованието и науката 
 

 

З А П О В Е Д 

№ …………./…………………… г. 

 

На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, във връзка с насрочените 

на 14 ноември 2021 г. парламентарни избори и избори за президент и вицепрезидент, 

както и възможен балотаж, и във връзка с необходимостта от промяна на графика на 

провеждане на Националните състезания по Природни науки и екология за Представяне 

и защита на проекти и по Ключови компетентности по природни науки (физика, химия, 

биология), на националните кръгове на Националното състезание за речеви и 

комуникативни умения на английски език и на Многоезичното състезание през учебната 

на 2021 – 2022 година 

И З М Е Н Я М 

 

Заповед № РД09-1883 от 02.09.2021 година за утвърждаване на Графици за 

провеждане на националните състезания през учебната 2021 – 2022 година съгласно 

приложение № 2, както следва: 

 

1. На ред Природни науки и екология – вместо „Представяне и защита на 

проекти, 19.11. – 21.11.2021 г., София регион“ да се чете: Представяне и защита 

на проекти, 10.12. – 12.12.2021 г., София област. 

2. На ред Ключови компетентности по природни науки – вместо „Ключови 

компетентности по природни науки (физика, химия, биология), 12.11. – 

14.11.2021 г., гр. Ловеч“ да се чете: Ключови компетентности по природни 

науки (физика, химия, биология), 10.06. – 12.06.2022 г., гр. Ловеч. 

3. На ред Национално състезание за речеви и комуникативни умения на 

английски език – вместо „13.11. – 14.11.2021 г., гр. Златоград“ да се чете: 06.11. 

– 07.11.2021 г., гр. Златоград. 
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4. На ред Многоезично състезание – вместо „20.11.2021 г., гр. Добрич“ да се чете: 

27.11.2021 г., гр. Добрич. 

В останалата си част заповедта остава непроменена. 

Заповедта да се връчи за изпълнение на началниците на регионалните управления 

на образованието (РУО) и на експертите в дирекция „Съдържание на предучилищното и 

училищното образование”.  

Началниците на РУО да връчат копие от Заповедта на директорите на училищата 

от съответния регион за изпълнение.  

Настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на Министерството 

на образованието и науката.  

Контрол по изпълнението на Заповедта възлагам на заместник-министъра на 

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

29.9.2021 г.

X  

ПРОФ. НИКОЛАЙ ДЕНКОВ

МИНИСТЪР НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Signed by: Nikolai Denkov Denkov  


