
Промени в регламента за провеждане на Националната олимпиада по информатика  

през учебната 2019-2020 г. поради епидемичната обстановка  във връзка със заповеди  

на МОН РД-09-1036 от 12.05.2020 г., РД-09-1037 от 12.05.2020 г. и РД-09-1264 от 02.06.2020 г. 

 

Точка 3.2 се променя на:  Националният кръг за групи А и B се провежда в един състезателен ден с обща 

тема. Времетраенето на състезателният ден за групи A и B е 5 часа.  

Точка 3.3 се променя на:  Националният кръг за групи C, D и E се провежда в един състезателен ден с 

продължителност 4 часа.  

Точка 3.5 се променя на:  Националният кръг се провежда чрез централна грейдинг система. В 

инструкция на Националната комисия се описват мерките, който трябва да се осигурят от регионалните 

отговорници за справедливо провеждане на състезанието.  

Точка 3.7 отпада. 

Точка 3.11 се променя на:  Класирането на състезателите се извършва по общия брой получени точки. 

Грамоти за отлично и много добро представяне получават учениците, които са в горната половина на 

класирането и които не са наградени с грамота от МОН. Грамотите за отлично и много добро 

представяне се разпределят в количествено отношение 1 към 2. Ученици с 0 точки не получават грамоти  

Точка 3.14 се променя на: Разширеният национален отбор старша възраст за участие в международните 

състезания по информатика се състои от учениците на първите 16 места в общото класиране за групи A и 

B от националния кръг на олимпиадата по информатика.  

Точка 3.15 се променя на: Разширеният национален отбор младша възраст за участие в 

международните състезания се състои от 16 ученици, които са родени след 31.12.2004 година и се 

определени по реда на класирането в група C от националния кръг на олимпиадата по информатика.  

Създава се нова точка 3.18: Не по-късно от две седмици преди провеждането на Националния кръг, 

всеки от регионите определя един или двама отговорници за провеждането му в региона. 

Точка 4.1 се променя на:  Броят на състезателите в националните отбори за участие в международните 

състезания се определя от регламента на съответните международни състезания.  

Точка 4.2 се променя на:  За класиране в националните отбори се вземат предвид резултати на 

учениците от съответните разширени национални отбори, определени като сума от точките, получени от 

контролните състезания плюс 50% от точките, получени на Националния кръг. При равен резултат се 

класира ученикът, получил по-голяма сума точки от контролните състезания. Графикът на контролните 

състезания се обявява от Националната комисия. 

Точка 4.4 отпада. 
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