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ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА  

ОТКРИТО ПЪРВЕНСТВО НА СОФИЯ ПО ИНФОРМАТИКА  

 

 

1. Цели на Откритото първенство на София по информатика 

Целите на Първенство са: 

- Предоставяне на възможност за творческа изява на ученици със задълбочени знания 

и придобити практически умения в областта на информатиката; 

- Осигуряване на условия за реализация на постиженията на ученици; 

- Резултатите от есенното и пролетното издание на Първенството служат за попълване 

на квотата за гр. София за участие съответно в Пролетните състезания по 

информатика в гр. Велико Търново и Националния есенен турнир по информатика в 

гр. Шумен. 

2. Организиране и провеждане на Откритото първенство на София по информатика 

2.1. Първенството се организира от РУО – София-град съвместно с „Сап Лабс България“ 

ЕООД и СМГ „Паисий Хилендарски“, гр. София. 

2.2. Пролетното издание на Първенството се провежда в подходящ ден в края на месец 

март, преди провеждането на Пролетни състезания по информатика, гр. Велико 

Търново. 

2.3. Есенното издание на Първенството се провежда в подходящ ден в края на месец 

октомври или началото на месец ноември, преди провеждането на Национален 

есенен турнир по информатика, гр. Шумен. 

2.4. Началникът на РУО – София-град определя със заповед комисия за организация и 

провеждане, за проверка и оценка на работите на учениците. 

2.5. Регламентът на Открито първенство на София по информатика е определен със 

заповед на началника на РУО – София-град. 

3. Финансиране на Открито първенство на София по информатика 

Финансовото обезпечаване на Открито първенство на София по информатика е осигурено 

чрез спонсорството на „Сап Лабс България“ ЕООД. 

В договор, подписан между РУО – София-град и „Сап Лабс България“ ЕООД, се уточняват 

финансовите параметри, за всяка учебна година. 

4. Популяризиране на резултатите от Откритото първенство на София по 

информатика  

Популяризирането на резултатите от Първенството е съобразено с общите принципи на 

защитата на личните данни и препоръките на Комисията за защита на личните данни. 

Учениците, които желаят техните резултати да не бъдат оповестявани публично, подават 

декларация, подписана от тях и от родител, до комисията за организиране и провеждане на 

Първенството преди провеждането на състезанието. 


