
Препис! 

МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА 

З А П О В Е Д 

№ РД 09-274/12.05.2020 г. 

 

за изменение и допълнение на Заповед № РД09-247:14.04.2020 г. 

 

На основание чл.25, ал.4 от Закона за администрацията, чл.13 от Закона за закрила и 

развитие на културата, във връзка с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание за 

обявяване на извънредно положение, Решение от 03.04.2020 г. на Народното събрание за 

удължаване на срока на обявеното извънредно положение, Заповед № РД-01-124 от 13.03.2020 

г., изм. и доп. със заповед № РД-01-131 от 17.03.2020 г. заповед № РД-01-139/19.03.2020 г. на 

министъра на здравеопазването, както и с провеждане на неприсъствено дистанционно 

обучение на учениците в електронна среда до края на учебната 2019/2020 година  

 

Н А Р Е Ж Д А М  

 

Изменям и допълвам Заповед № РД09-247/14.04.2020 г., както следва: 

1. В т.1 думите „първи, втори и трети клас“ се заменят с „всички класове“. 

 

2. Точка 3 се изменя така. 

„3. Годишната оценка по производствена практика и по учебно-производствена 

практика на учениците в Х, ХІ и ХІІ клас да се оформи от учителите ръководители въз основа 

на творческите и професионалните изяви на учениците, цялостното им представяне в 

обучението в електронна среда – тяхната ангажираност и активност, както и на база 

резултатите от изпълнението на поставените индивидуални и/или групови задания“. 

 

3. Точка 4 се изменя така:  

          „4. Оформянето на годишните оценки на учениците от гимназиален етап, които следва 

да се явят на годишни изпити и по учебни предмети извън изучаваната от тях специалност, 

определени в учебните планове и програми за професионална подготовка, да се извършва от 

съответния учител на ученика въз основа на оценката от първи учебен срок, на получените 

текущи оценки през втория учебен срок и постигнатите компетентности на ученика върху 

учебното съдържание, изучавано през втория срок“.  

Настоящата заповед да се доведе до знанието на директорите на училищата по 

изкуствата за сведение и изпълнение. 

 Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Румен Димитров – заместник-

министър на културата. 

 

БОИЛ БАНОВ 

МИНИСТЪР......................................... 


