
УКАЗАНИЕ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩИНСКИ КРЪГ НА 

НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ 

05 ДЕКЕМВРИ 2020 ГОДИНА 

          Съгласно утвърдените със заповед № РД09-2134/28.08.2020 г. на министъра на 

образованието и науката графици за провеждане на ученическите олимпиади през 

учебната 2020–2021 година, общински кръг на Националното състезание по 

компютърна моделиране следва да се проведе до 05.12.2020 г. (събота). 

             За участие в общинския кръг се допускат всички желаещи ученици от IV клас. 

Времетраенето на общинския кръг е 80 минути. Съгласно регламента на състезанието 

училищните комисии определят начина и темите за провеждане на общинския кръг. 

Желателно е темата от задачи да се изготви от училищната комисия, отчитайки 

степента на преподадения учебен материал. Тези, училищни комисии, които ще 

използват собствени теми за общинския кръг могат да проведат общинския кръг 

на дата и преди 05.12.2020 г. или ако е на 05.12.2020 г., могат да изберат удобен за 

тях начален час. 

              Съгласно регламента на състезанието Националната комисия е подготвила 

примерни теми за общинския кръг. Темите ще бъдат достъпни на 05 декември 2020 г. 

на следните адрес: http://www.math.bas.bg/infos/ половин час преди началото на 

състезанието. Училищните комисии, които ще ползват примерните теми на 

Националната комисия трябва да проведат състезанието с начален час точно 9:00 

на 05.12.2020 г. Участниците трябва да заемат местата си най-късно до 08:30 часа.  

      

   В училищата, в които ще се проведе общински кръг, е необходимо да се създаде 

организация за провеждане на състезанието по компютърно моделиране, както следва: 

1. Със заповед на директора се определя училищна комисия за организиране и 

провеждане на олимпиадата. Когато в училището има 5 или повече желаещи ученици 

да участват в състезанието, трябва да бъдат определени и квестори, извън членовете на 

комисията. 

 

2. Училищната комисия подготвя необходимия брой работни места (компютри), според 

броя желаещи за явяване, като на тях трябва да бъде инсталирано съответното 

приложение.  

 

3. В деня на състезанието, училищната комисия организира разпечатване на изпитните 

материали. 

 

4. В продължение на 30 минути от началото на състезанието на общинския кръг 

участниците могат да задават въпроси по текста на задачите, на които училищната 

комисия отговаря само с "Да","Не" и "Без коментар".  

 

5. Квесторите в залата да съблюдават да не се използват по време на състезанието на 

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

други средства за връзка, калкулатори, мобилни компютри, компютърни носители на 

http://www.math.bas.bg/infos/


информация и пр., с изключение на молив или химикалка за писане. Всеки състезател 

трябва да получи условието на задачите, отпечатано на хартия и бял лист за чернова.  

 

6. Квесторите в залата изготвят квесторски протокол. 

 

7. Училищната комисия организира запаметяването и архивирането на работите на 

учениците. 

 

8. Училищната комисия предава протоколите с резултатите на явилите се ученици от 

всяко училище провело общински кръг на ресорния експерт в РУО. 

9. Съгласно регламента за провеждане на състезанието по компютърно моделиране, 

класирането на учениците за участие в областния кръг се изготвя от училищната 

комисия, в съответствие с резултатите от общинския кръг. 

 

10. За участие в олимпиадата ученикът родителят/настойникът/попечителят, носещ 

отговорност за ученика, подава в училището, в което се обучава, декларация за 

информираност и съгласие за публикуване на резултатите на ученика и личните му 

данни (трите имена, училище, клас, населено място), снимки и/или видео с негово 

участие за целите на популяризиране на състезанието.  

 

 

 

 

 


