
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
Министър на образованието и науката 

З А П О В Е Д 

№ РД09-1035/12.05.2020 г. 

На основание чл. 105, ал. 1, във връзка с чл. 104, ал. 1, т. 2 от Закона за предучилищното 

и училищното образование, както и във връзка с § 23, ал. 2 от Преходните и заключителните 

разпоредби на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено 

с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. (обн. ДВ, бр. 28 от 2020 г., изм. и доп., 

бр. 34 от 2020 г.), поради необходимост от създаване на условия за компенсиране на 

пропуснатото учебно съдържание и на заниманията на учениците по време на прекъсванията 

на учебния процес заради въвеждането в определени периоди на противоепидемични мерки 

за неразпространяването на остри респираторни заболявания и мерките срещу 

разпространяването на COVID-19 в условията на обявеното в страна извънредно положение, 

както и поради промяна на датите за провеждане на държавните зрелостни изпити и 

националните външни оценявания и с цел осигуряване на качествено образование 

Н А Р Е Ж Д А М 

1. Определям за учебни дните 20 и 22 май и 09 и 11 юни 2020 г., определени за неучебни

в т. 2 от Заповед № РД09-2148 от 27.08.2019 г. 

2. Отменям  т. 2 „Неучебни дни“  от  Заповед № РД09-2148 от 27.08.2019 г., изм. със

Заповед № РД09-746 от 08.04.2020 г.  

В останалата си част заповедта остава непроменена. 

Настоящата заповед се издава при условията на чл. 73 от АПК поради неотложна 

необходимост от компенсиране на пропуснатото учебно съдържание и на заниманията на 

учениците по време на прекъсванията на учебния процес следствие от предприетите спешни 

мерки за предотвратяване и ограничаване на разпространението на COVID-19 и на други 

вирусни заболявания, с което да се предотврати неосигуряване на качествено образование. 

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. 

 

 

12.5.2020 г.

X  
КРАСИМИР ВЪЛЧЕВ
Министър на образованието и науката
Signed by: Krasimir Georgiev Valchev  


