
 

  РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

  Министерство на образованието и науката 

  Регионално управление на образованието – Шумен 

 

 

 

 

№ ……….………..…... 

…….……….......2018 г. 

 

ДО 

НАЧАЛНИЦИТЕ  

НА РЕГИОНАЛНИТЕ УПРАВЛЕНИЯ НА ОБРАЗОВАНИЕТО 

 

Относно: XVIII Национален есенен турнир по информатика в гр. Шумен 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН/УВАЖАЕМА ГОСПОЖО НАЧАЛНИК, 

  

В изпълнение на  Заповед № РД 09-2686/20.09.2018 г. на министъра на 

образованието и науката, утвърждаваща правилата за организиране и провеждане на 

ученическите олимпиади, националните състезания и графиците за провеждането им през 

учебната 2018/2019 година, в периода от 23.11.2018 г. до 25.11.2018 г. в гр. Шумен ще се 

проведе XVIII Национален есенен турнир по информатика. 

Организатори на турнира са МОН и РУО – Шумен. 

Домакини на националния есенен турнир по информатика са РУО – Шумен, ППМГ 

„Нанчо Попович“ – гр. Шумен и  ШУ „Епископ Константин Преславски“. 

За място на провеждане са определени ППМГ „Нанчо Попович“ – гр. Шумен и  ШУ 

“Епископ Константин Преславски“. 

Предварителната регистрацията на участниците се осъществява от 08.11.2018 г. до 

16.11.2018 г., чрез попълване на електронен формуляр на адрес: www.pmg.icon.bg. 

За участието си в националния есенен турнир по информатика всеки ученик, в 

случай че има навършени 16 години, или съответно родителят/настойникът/попечителят, 

носещ родителска отговорност за ученика, подава декларация за съгласие за публикуване. 

Обобщената поименна заявка за участие (по приложения образец) не трябва да 

надвишава квотата за участници от областта и да е съгласувана от съответния експерт от 

http://www.pmg.icon.bg/


Регионалното управление на образованието. Сканираната заявка и декларациите на 

учениците  да се изпратят до 19.11.2018 г. на e-mail: d.borisova.ruo@gmail.com.  

Състезателите, включени в националните и разширените отбори, участват извън 

квотите на съответната област. 

Регистрацията се приема за действителна, ако е постъпила в срок, броят на 

участниците не надвишва квотата и е налице съответствие между имената на състезателите 

в електронната форма и в сканираната заявка. 

Електронната форма за регистрация, образецът на заявката, програмата и още 

актуална информация за турнира може да намерите на сайта на ППМГ „Нанчо Попович“, 

гр. Шумен – www.pmg.icon.bg. 

Ръководителите на отборите сами правят резервация в хотел, който са избрали. 

Финансовите средства, необходими за участие в турнира, са за сметка на 

заявителите (училища, общини, РУО, спонсори и др.). 

За допълнителна информация: Десислава Борисова – старши експерт по математика 

в РУО – Шумен, 

Приложение:  

1. Образец на заявка за участие. 

2. Декларации за съгласие за публикуване. 

3. Квоти за националните турнири за учебната 2018/2019 година. 

 

 

С уважение, 

 

СВЕТЛАНА МИЛЕВА 

Началник на Регионалното управление 

на образованието – Шумен 

 

Изготвил: Десислава Борисова, старши експерт по математика 

30.10.2018 г. 

 

e-mail: d.borisova.ruo@gmail.com
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