
З А П О В Е Д  

№ РД-09-630/22.02.2021 г. 

ОТНОСНО: определяне на състав и задължения на комисията за запознаване на учениците с 

работите от областния кръг на олимпиадата по руски език 

На основание чл. 259, ал. 1 от ЗПУО, във връзка с чл. 28 от Правилата за организиране 

и провеждане на ученическите олимпиади и националните състезания, утвърдени със 

Заповед № РД-09-2784/29.10.2019 г. на Министъра на образованието и науката, Заповед № 

РД-06-595/06.11.2020 г. на Началника на РУО Бургас относно задълженията на училищата – 

координатори на областен кръг на олимпиадите за учебната 2020/2021 г.: 

О П Р Е Д Е Л Я М: 

 І. ДНИТЕ  24.02.2021 г. /сряда/ 

   25.02.2021 г. /четвъртък/ 

26.02.2021 г. /петък/ 

за разглеждане и запознаване с писмените работи от областния кръг на олимпиадата по 

руски език за участниците от област Бургас 

 ІІ. КОМИСИЯ В СЪСТАВ: 

  Председател: ГАЛЕНА МАВРЕВА 

Членове: 1. ПЕТЯ ДАЧЕВА 

2. НЕЛИ КАЦАРСКА 

ІІІ. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА КОМИСИЯТА: 

1. Познават нормативните актове за информационна сигурност на материалите. 

2. Дежурният член на комисията предоставя за разглеждане писмената работа. 

3. Разглеждането на всяка работа става единствено и само в присъствието на член от 

комисията след представяне на документ за самоличност. 

4. Не допускат заснемане на работите. 

5. Водят дневник на явилите се за разглеждане на писмените работи като попълват 

всички графи в дневника – трите имена на ученика, № документ за самоличност, дата, време 

за разглеждане, подпис на ученика и на член от комисията. 

6. Уведомяват учениците, че съгласно изискванията на чл. 35 от Правилата за 

организиране и провеждане на ученическите олимпиади и националните състезания, 

утвърдени със Заповед № РД-09-2784/29.10.2019 г. на Министъра на образованието и 

науката, оценките са окончателни и не подлежат на обжалване.  

ІV. МЯСТО НА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ПИСМЕНИТЕ РАБОТИ – кабинет на ЗДУД 

V. РАБОТНО ВРЕМЕ НА КОМИСИЯТА 09.00 – 15.00 часа 

ПОЧИВКА     12.30 – 13.00 часа 

Контрол по изпълнение на заповедта ще осъществявам лично 

 

ВЕСЕЛА ИВАНОВА       

ДИРЕКТОР ПГЧЕ „В. ЛЕВСКИ” 

      

ЗАПОЗНАТИ СЪС СЪДЪРЖАНИЕТО НА ЗАПОВЕДТА: 

1. ГАЛЕНА МАВРЕВА ……………… 

2. ПЕТЯ ДАЧЕВА ........……………….. 

3. НЕЛИ КАЦАРСКА ………………… 


