
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА 

РЕГИОНАЛЕН ИНСПЕКТОРАТ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО – ШУМЕН 

гр. Шумен, ул. “Цар Калоян” 1 тел./факс 800-373,  

е-mail: io.mon-sh@iservise.bg 

 
        ДО 

НАЧАЛНИКА НА РИО 

ГР. ................................ 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН НАЧАЛНИК, 

От 28.11.2008 г. до 30.11.2008 г. съгласно Графика на националните състезания и 

олимпиади на Министерството на образованието и науката и Календарния план на Съюза на 

математиците в България в Шумен ще се проведе  

Осми национален есенен турнир “Джон Атанасов”  

по информатика и информационни технологии, 

организиран от Министерство на образованието и науката, Съюз на математиците в България 

и Шуменски университет “Епископ Константин Преславски” и със съдействието на Община 

Шумен, Регионален инспекторат по образование–Шумен, ПМГ - Шумен и Школа “А&Б”. 

Регламент: 

І. Секция “Информатика” – Състезанието е индивидуално в следните групи: 

Група А – 11.- 12. клас (време за работа 5 ч.); Група В – 9.-10. клас (време за работа 5 ч.); 

Група С – 7.-8. клас (време за работа 4 ч.);  Група D – 6. клас (време за работа 4 ч.);  

Група Е – 4.-5. клас (време за работа 3 ч.). 

 Както и досега, допуска се участие в група, която съответства на по-висок клас. 

Възможно е участие (но извън класирането) в група, съответсваща на по-малък клас. 

Осигуряват се следните среди за програмиране: Dev-C++,Turbo Pascal, Borland C++, Free 

Pascal, DJGPP. 

ІІ. Секция “Информационни технологии” – “Компютърни приложения в класната стая” – 

Състезанието е в следните направления: 

Група А – самостоятелни приложения с образователно съдържание – 8.–12. клас; 

Група В –  публикувани интернет страници – 8 – 12 клас; 

Група С–1 – презентационни проекти с образователно съдържание – 5.–7. клас; 

Група С–2 – презентационни проекти с образователно съдържание – 8.–12. клас. 

 Регистрацията на проектите се осъществява до 20.11.2007 г. на адрес: www.net.ab-

bg.com и съдържа имената на авторите (до двама на проект), ръководителя на проекта и на 

консултанта в съответната предметна област. 

ІІІ. Регистрацията на всички участници – Предварителната регистрация на ученици и 

учители в турнира се осъществява задължително поименно до 24.11.2008 г. до 17.00 часа на 

следния адрес:  www.net.ab-bg.com . 

При регистрацията в хотел „Шумен” от 13.00 ч. до 18.30 ч. на 28.11.2008 г. всеки 

екип/отбор трябва да представи документация, съгласно указанията в регламента на 

състезанието, публикувани на посочения адрес. Редът за участие в състезанията ще се обяви 

на техническата конференция на 28.11.2008 г. от 19.00 ч. в хотел “Шумен”. 

Таксата за правоучастие на всеки ученик е 15  (петнадесет) лева и се превежда до 

24.11.2008 г. по сметка:  Булбанк АД – клон Шумен,  ЕООД “СМБ 2000” 

IBAN: BG21UNCR 7630 1019 2189 23  КОД : UNCRBGSF  (за НЕТ-2008) 

ІV. Информация за програмата и условията за настаняване се намира на посочения адрес за 

регистрация или на e-mail: turnir_shumen@mail.bg. 

Условия за настаняване: хотел „Шумен” – полупансионат  (нощувка и закуска) – 26 лв. за ден, 

в хотела се осигурява обяд и вечеря при заявка в момента на регистрирането. 

Необходимите средства (пътни, дневни, квартирни и такси) могат да се осигуряват от 

училищата, общините, секциите на СМБ, регионалните инспекторати, спонсори и др. 

 

ДОЦ. Д-Р ДОБРОМИР ДОБРЕВ 

НАЧАЛНИК 

 


