
ПРОТОКОЛ N 4 
 

 Днес, 07.04.2021 г. се проведе дистанционно разширено заседание на Националната 

комисия по информатика и Екипа за ИКРИ към СМБ във връзка с наложени промени в 

графика на състезателния календар. 

 Председателят на комисията, Емил Келеведжиев запозна участниците в заседанието 

с фактическата обстановка:  

➢ Съгласно заповед на МОН № РД09-823/05.04.2021 г. за изменение на предишна 

заповед, пролетните състезания по информатика ще се проведат дистанционно на 7 

и 8 май 2021 г. с начало 9:00 часа. Като предложението е на 7 май (петък) да се 

проведат контролните на разширените национални отбори, а на 8 май (събота) да се 

проведе пролетния турнир. 

➢ За EGOI има яснота, че ще се проведе дистанционно от 13 до 19 юни, но 

регистрацията е до 3 май. След като на 24-ти април няма да има състезание, какво 

правим с определянето на отбора? Или трябва да се проведе контролно на 24.04 само 

за разширения национален отбор – момичета, или трябва да се върнем на решението 

на НК от 12.03.2021 г. - отборът за EGOI да бъде определен само от резултатите от 

НОИ 3. 

➢ IOI ще се проведе дистанционно 20-27 юни като за срока за регистрация ще бъде 

съобщено до 15 април. 

➢ Има и една изненада: Очаква се заповед на Министъра на здравеопазването за 

смекчаване на извънредните мерки. Това може да позволи да направим контролни 

състезания на 24 април (събота) и да определим отбора за EGOI след това. 

  

По поставения въпрос взеха отношение следните колеги: 

• Бисерка Йовчева: „Искам да споделя с вас още една неофициална информация от 

последните дни – Румъния се съгласи на организира и проведе EJOI от 24 до 28 август 

също дистанционно. Имам информация, че пандемията няма да приключи скоро, 

затова предлагам да се помисли и разработи регламент, който позволява участие в 

състезания в домашни условия. Доста държави вече позволяват това. Позволих си на 

своя глава и неофициално да направя запитване към швейцарците дали не може да се 

удължи срока на регистрацията за EGOI до 8 май, за да си проведем контролните за 

момичетата и след това да определим отбора. Нямам отговор все още.“ 

• Емил Инджев: „Ако се прави състезание само за момичетата, какви задачи ще се 

използват? Ние и без това не сме добре със задачите – ти просто липсват.“ 

• Руско Шиков: „Предлагам на 24 април да проведем контролни за трите разширени 

отбора, вместо 4 май. По този начин няма да се наложи да се правят допълнителни 

задачи и няма да има контролно през ден.“ 

• Каталина Григорова: „Много добро предложение. Подкрепям го.“ 

• Емил Инджев: „Ако може на 24-ти да проведем контролни за трите разширени 

отбора, това ще ни даде възможност да използваме задачи за А група от румънското 

състезание, което ще се проведе тогава. Аз вече съм провел разговори за това с тях и 

имам принципното им съгласие.“ 

• Ралица Войнова: „Очаква се най-късно до петък (9 април) да излезе заповедта на 

министъра на здравеопазването, съгласно която ще се разхлабят мерките за 

училищата и тогава на 24- ще може да се проведе контролно.“ 



• Емил Инджев: „А не може ли да се проведат контролни на 24 и 26-ти април. По този 

начин ще може да се използват за група А задачи и от двата състезателни дни на 

румънското състезание?“ 

• Кинка Кирилова: „Това предложение е много добро. В учебен ден е по-удобно за 

всички училища да има контрола. Няма да се налага да се ангажират хора в почивния 

им дан.“ 

• Евгени Василев: „Добре е само г-н Келеведжиев да напише едно писмо до 

директорите на училищата, от които има ученици в разширените отбори за 

освобождаване от училище на 26.04.2021 г. Предлагам за 24-ти всеки да се 

организира според възможностите си – ако трябва да покани състезателите в дома си 

и от там да участват в контролните.“ 

• Емил Келеведжиев: „Няма проблем да подготвя писмо за освобождаване от учебни 

занятия, както и ще изпратя официално запитване до швейцарците дали може да 

направим регистрация за EGOI по-късно,“ 

• Бисерка Йовчева: „Искам да помоля за вашето разрешение учениците от Шумен да 

участват не от училище, а от школата.“ 

• Петър Петров: “При използване на задачи от румънското състезание те къде ще се 

тестват? На нашата система или на тяхната?“  

• Емил Инджев: „Твърдо на нашата система. Ние дори може да направим промени в 

условията им.“  

 

След проведеното обсъждане председателят на комисията, Емил Келеведжиев обобщи 

постигнатото съгласие на членовете на комисията по поставените и обсъдени въпроси: 

➢ Ако до 12 април излезе заповед за разхлабване на противоепидемичните мерки, на 

24 и 26 април да се проведат контролни за трите разширени национални отбора. 

➢ Контролни на 4 май и 7 май да не се провеждат. 

➢ Отборът за EGOI да бъде определен след провеждане на двете контроли на 24 и 26 

април, а ако организаторите позволят регистрацията на отбора да е до 12 май, отборът 

да се определи след провеждане на ПТИ на 8 май. 

➢ Всички момичета, които са класирани в разширения национален отбор – момичета в 

Пролетните състезания в група А. 

 

      

 

 

        Протоколчик: 

         /доц. д-р П. Христова/ 

 

 

 

  Председател на Националната комисия по информатика: 

       / гл. ас. Е. Келеведжиев/ 


