
УКАЗАНИЕ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЛАСТНИЯ КРЪГ НА 
НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ 
20 ФЕВРУАРИ 2021 ГОДИНА 
  
Съгласно утвърдените със заповед № РД09-2134/28.08.2020 г. на министъра на образованието и 
науката графици за провеждане на ученическите олимпиади и състезания през учебната 2020–
2021 година, областният кръг на Националното състезание по компютърна моделиране следва да 
се проведе на 20.02.2021 г. (събота). 
 
За участие в областния кръг се допускат класираните ученици от общинския кръг на състезанието. 
Времетраенето на областния кръг е 100 минути. Началото на състезанието за цялата страна e 10:30 
часа. Темите за състезанието ще бъдат публикувани в сайта Инфос (http://www.math.bas.bg/infos/) 
в 10:00 часа в деня на състезанието. Най-късно в 10:00 часа участниците трябва да са заели 
местата си в залите за провеждане. 
  
В определените училища по региони, в които ще се проведе областният кръг, е необходимо да се 
създаде организация за провеждане на състезанието по компютърно моделиране, както следва: 
 
1. Определената областна комисия организира и провежда състезанието.  По преценка на 
комисията при голям брой участници, трябва да бъдат определени и квестори, извън членовете на 
комисията. 
 
2. Областната комисия трябва да осигури отделно компютърно работно място за всеки участник с 
инсталирани среди за работа на скрач или на коду, в зависимост от изучавания език за 
програмиране от участника. 
 
3. В деня на състезанието, половин час преди началото му, областната комисия организира 
разпечатване на изпитните материали. 
 
4. В продължение на 30 минути от началото на състезанието на областния кръг участниците могат 
да задават въпроси по текста на задачите, на които областната  комисия отговаря само с "Да","Не" 
и "Без коментар". 
 
5. Квесторите в залата да съблюдават да не се използват по време на състезанието всякакви 
помощни средства и материали, вкл. книги, записки, мобилни телефони и други средства за 
връзка, калкулатори, мобилни компютри, компютърни носители на информация и пр., с 
изключение на молив или химикалка за писане. Всеки състезател трябва да получи условието на 
задачите, отпечатано на хартия и бял лист за чернова. 
 
6. Квесторите в залата изготвят квесторски протокол и го предават на областната комисия след 
завършване на състезанието.  
 
7. Областната комисия организира запаметяването и архивирането на работите на учениците. 
Членовете на комисията разпределят помежду си работите за проверка. Всяка работа трябва да 
бъде проверена от двама проверители. Работите трябва да бъдат разпределени така, че да се 
проверят от проверител, който не е свързан с училището, откъдето е ученикът, когото проверява. 
 



8. Областната комисия съставя протокол с класирането и определя учениците, които допуска за 
участие в Националния кръг на състезанието, при което броят на допуснатите ученици, трябва да 
не надминава квотата за съответната област, публикувана в Приложение 1 на Регламента на 
състезанието. 
 
9. В срок до една седмица след състезанието, областната комисия трябва да изпрати таблица по 
приложения образец (в приложението към указанието) със списък на учениците, които са 
допуснати до Националния кръг на състезанието. Таблицата трябва да бъде изпратена по имейл 
до следните адреси: 
 
Емил Келеведжиев (keleved@gmail.com) – председател на Националната комисия за състезанието 
Ралица Войнова (r.voinova@mon.bg) – главен експерт в МОН 
Нели Георгиева (n.georgieva@edusofia.bg) – старши експерт в РУО-София, домакин на 
Националния кръг. 
 
 
10. За участие в състезанието родителят/настойникът/попечителят, носещ отговорност за ученика, 
подава в училището, в което се обучава ученикът, декларация за информираност и съгласие за 
публикуване на резултатите на ученика и личните му данни (трите имена, училище, клас, населено 
място), снимки и/или видео с негово участие за целите на популяризиране на състезанието. 
 
 

mailto:keleved@gmail.com
mailto:r.voinova@mon.bg
mailto:n.georgieva@edusofia.bg

