
ПРОЛЕТНИ СЪСТЕЗАНИЯ ПО ИНФОРМАТИКА  

30 април  2022 г. (събота). Начало на състезанието –  9:00 часа.  

Време за работа на състезателите: групи A и B – 5 часа, групи C, D и E – 4 часа.  

КОНТРОЛНИ СЪСТЕЗАНИЯ ЗА МЛАДШИЯ РАЗШИРЕН ОТБОР И ОТБОРА НА МОМИЧЕТАТА 

1 май 2022 г. (неделя). Начало на състезанието –  9:00 часа. 

 

УКАЗАНИЯ ЗА ОТГОВОРНИЦИТЕ В МЕСТАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ  

 

1) Отговорниците за провеждането по регионите трябва да осигурят за всеки състезател компютър за работа, 

където да има инсталирани само необходимите среди. Състезателите трябва да ползват акаунт на компютъра без 

административни права. Състезанието се провежда в компютърна зала (зали) във всеки от регионите при 

постоянно наблюдение от отговорници (квестори) 

 

2) Състезанието ще се проведе чрез системата BOS. За целта отговорниците трябва да осигурят контролиран 

достъп до интернет с възможност за достъп само до IP адрес на системата.  

 

3) Отговорниците трябва да осигурят мерки срещу преписване и подсказване, и когато е необходимо да се 

осигурят допълнителни квестори.  Да бъде забранено използването по време на състезанието на всякакви 

помощни средства и материали, вкл. книги, записки, мобилни телефони и всякакви средства за връзка с 

интернет, калкулатори, таблети, компютърни носители на информация и пр., с изключение на молив или 

химикалка за писане и бял лист за чернова.  

 

4) Всеки отговорник ще получи на своя e-mail най-късно до половин час преди състезанието списък на 

състезателите от региона с техните логини и пароли за влизане в състезателната система, които трябва да 

раздаде на съответния състезател.  

 

5) Условията на задачите ще бъдат достъпни на състезателите чрез системата BOS. Състезателите ще имат 

възможност за задаване на въпроси само чрез системата. Краят на състезанието за състезателя се определя от 

системата. Ученик има правото да завърши състезанието по-рано, при което отговорникът трябва да запише 

името му и времето на напускане на залата, а състезателят трябва да натисне бутона в BOS за окончателно 

завършване на участието му. 

 

6) След завършване на състезателния ден всеки отговорник трябва да попълни декларация-протокол по образец, 

която да изпрати на председателя на националната комисия. 

 

 

Председател на Националната комисия по информатика:  Емил Келеведжиев 

 


