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Правила за кандидатстване и показатели за класиране на 
кандидатите за носители на президентска грамота 

„Джон Атанасов - ученици и техните преподаватели” – 2014 г. 
 
 
 
Двете президентски грамоти „Джон Атанасов - ученици и техните преподаватели” за 2014 г. 
се връчват като екипни награди на учениците, постигнали двата най-високи резултата в 
международните ученически олимпиади и състезания по информатика и информационни и 
комуникационни технологии, и екипите преподаватели, които са ги подготвили през 
годината (тримата преподаватели, най-активно работили с ученика в рамките на 
подготовката за националните и, по-късно, международни кръгове на олимпиадите и/или 
състезания). 
 
Кандидати за носители на президентската грамота „Джон Атанасов - ученици и техните 
преподаватели” за 2014 г. са всички ученици, успешно преминали поне един от кръговете 
на: 

 олимпиадата по информатика и/или 

 олимпиадата по информационни технологии. 
 
За класиране на учениците – кандидати за носители на грамотата „Джон Атанасов - ученици 
и техните преподаватели” за 2014 г. се използват следните тегла на отделните постижения 
на учениците в рамките на системата от национални и международни олимпиади и 
състезания1: 

I. Олимпиада по информатика 

 
1) Международна олимпиада по информатика (МОИ) 

Златен медал – 150 т.       
Сребърен медал – 130 т. 
Бронзов медал – 120 т. 
Участвал – 80 т. 

 
2) Балканска олимпиада по информатика (БОИ) 

Златен медал – 90 т. 
Сребърен медал – 85 т. 
Бронзов медал – 80 т. 
Участвал – 50 т. 

 
3) Национални школи 

                                                 
1
 Въз основа на националния модул „Ученически национални състезания и национални и международни 

олимпиади“ (утвърден с РМС №106/01.03.2010г.), провеждан от Министерство на образованието, младежта и 

науката и обхващащ ученици от всички училища в страната. Решението да се базира класирането основно на 

тази система е националният й обхват, системната йерархична градация на сложността между нивата и 

сравнимостта на резултатите от рамките на нивата. (Решението класирането да се базира основно на тази 

система се дължи на националния й обхват, системната йерархична градация на сложността между нивата и 

сравнимостта на резултатите от рамките на нивата.) 
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Класиран по ранг листа – 10 т. 
 
4) Национална олимпиада по информатика (НОИ) 

Лауреат – 60 т. 
1-во място – 50 т.   
2-ро място – 45 т. 
3-то място – 40 т. 

 
5) Областен кръг - олимпиада по информатика 

1-10 място на областен кръг на олимпиада – 10 т. 
 

II. Олимпиада по информационни технологии 

 
6) Международна олимпиада по информационни технологии (МОИТ) 

Златен медал – 150 т.       
Сребърен медал – 130 т. 
Бронзов медал – 120 т. 
Участвал – 80 т. 

 
7) Международно състезание по компютърни мрежи 

Златен медал – 90 т. 
Сребърен медал – 85 т. 
Бронзов медал – 80 т. 
Участвал – 50 т. 
 

8) Национални школи 
Класиран по ранг листа – 10 т. 

 
9) Национална олимпиада по информационни технологии (НОИТ) 

Лауреат – 60 т. 
1-во място – 50 т.   
2-ро място – 45 т. 
3-то място – 40 т. 

 
10) Областен кръг - олимпиада по информационни технологии 

1-10 място на областен кръг на олимпиада – 10 т.  
 

III. Национални състезания 

 
11) За постижения на националните състезания по информатика и информационни 

технологии, провеждани под егидата на Министерство на образованието, младежта 
и науката, се присъждат, както следва: 
1-во място – 50 т.   
2-ро място – 45 т. 
3-то място – 40 т. 
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IV. Международни изследователски школи 

 
12) Международна изследователска школа по информатика (MIT) 

Участие – 80 т. 
 

13) Приемат се и доказаните участия в други акредитирани школи с конкурентен подбор, 
за които се дават 50 т. за класиране за участие. 

 
 
Двете президентски грамоти „Джон Атанасов - ученици и техните преподаватели” за 2014 г. 
се връчват като екипни награди. В случай, че даден ученик – кандидат за грамотата, е 
класиран на първа или втора позиция въз основа на резултатите от участията му  в 
националните и международни олимпиади и състезания, но е бил награден с президентска 
грамота в същата категория в рамките на предходните пет години, ученикът отпада от 
класацията и мястото му се заема от следващия по бал кандидат и подготвилите го/я 
преподаватели през годината. 
 
Всички ученици, отговарящи на по-горе посочените общи изисквания, са насърчени да 
подадат кандидатурите си за грамотите.  За целта те трябва да изпратят: 
 

 попълнен формуляр за кандидатстване, поместен на следващата страница; 

 1 бр. актуална снимка паспортен формат 
 
на електронен адрес nagradajohnatanasoff@president.bg до 6.08.2014 г. 
 
Информация за представянето на всеки ученик на олимпиадите и състезанията, част от 
националния модул „Ученически национални състезания и национални и международни 
олимпиади“ (утвърден с РМС №106/01.03.2010 г.) и провеждан от Министерство на 
образованието, младежта и науката (МОМН), ще бъде изискана по служебен път от МОМН.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:nagradajohnatanasoff@president.bg
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Формуляр за кандидатстване за 
президентска грамота 

„Джон Атанасов – ученици и техните преподаватели” – 2014 г. 
 
 
 

1. Име, презиме и фамилия на кандидата. 
 
.......................................................................................................................................... 
 

2. Дата, година и място на раждане, тел., е-mail. 
 
.......................................................................................................................................... 
 

3. Участия и класиране в националните кръгове на олимпиадите и състезанията, 
част от националния модул „Ученически национални състезания и национални и 
международни олимпиади“:  

 
.......................................................................................................................................... 
 

4. Участия и класиране в международните кръгове на олимпиадите и състезанията, 
част от националния модул „Ученически национални състезания и национални и 
международни олимпиади“:  

 
.......................................................................................................................................... 
 

5. Участия в международни изследователски школи: 
(посочват се имената на школите, организиращата институция, датите и мястото на 
провеждане, както и лице за връзка в организиращата институция в случай на 
необходимост от допълнителна информация) 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 
6. Преподаватели, с най-голям принос за постиженията през годината: 

 
.......................................................................................................................................... 

 
 
 
 
 


