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График на провеждане 

НА НАЦИОНАЛНАТА ОЛИМПИАДА ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ (НОИТ) 

ПРЕЗ 2020/2021 УЧЕБНА ГОДИНА 

1) Общински кръг 

 

СРОК Задължения на комисиите Задължения на учениците 

1.12.2020 г. Националната комисия 

публикува информация на сайта 

за отваряне на регистрацията 

 

5.01.2021 г. 

  

 Регистриране на идеен проект на 

сайта на олимпиадата. 

5.01.2021 г. РУО информират Националната 

комисия за определените 

училища координатори в 

областните центрове. 

 

8.01.2021 г. Националната комисия 

изпраща до всяко РУО списък на 

всички регистрирани проекти. 

 

8.01.2021 г.  Националната комисия 

публикува на сайта на НОИТ 

списъка с училища-

координатори по области. 

 

11.01.2021 г. Училищната комисия 

проверява дали регистрираните 

проекти на учениците от 

училището отговарят на 

изискванията. 

Представят разпечатка от 

регистрираната на сайта анотация 

на проекта. Отговарят на 

поставени от комисията въпроси. 

13.01.2021 г.   Отстраняват пропуските в 

регистрациите на проектите в 

съответствие с препоръките на 

училищната комисия. 

14.01.2021 г. Училищните комисии изпращат 

на училището координатор 
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 протоколите с допуснатите до 

областния кръг проекти. 

Протоколите се изпращат по 

електронен път и до експерта по 

ИТ в РУО. 

18.01.2021 г. Училищата-координатори 

изпращат на националната 

комисия обобщен протокол с 

всички допуснати до областния 

кръг проекти. Обобщеният 

протокол се изпраща по 

електронен път на адрес: 

edusoft@fmi.uni-sofia.bg и до 

експерта по ИТ в РУО. 

 

20.01.2021 г. Националната комисия 

публикува на сайта на 

олимпиадата конспект за теста 

по информационни технологии и 

примерен вариант. 

 

25.01.2021 г. Националната комисия 

публикува пълен списък на 

допуснатите до следващия кръг 

проекти въз основа на 

получените протоколи от 

училищата-координатори. 

 

 

2) Областен кръг 

СРОК Задължения на комисиите Задължения на учениците 

15.02.2021 Националната комисия обявява 

начало на етапа на предаване на 

проектите за областния кръг по 

електронен път 

 

22.02.2021  Предават на училищна комисия 

документацията – приложение 1, и 

декларация – приложение 2, на 

хартиен носител. 
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23.02.2021 Училищната комисия предава на 

училището-координатор 

комплектите документация 

(приложение 1) и декларации 

(приложение 2) за всеки от 

проектите. 

 

26.02.2021 Училищата-координатори 

изготвят график за защита на 

проектите и го публикуват. 

 

5.03.2021  Качват на edusoft.fmi.uni-sofia.bg 

по дадени там указания изходни и 

изпълними кодове, документация, 

и всички други документи, 

свързани с проектите. 

15.03.2021 Областните комисии провеждат 

публично защитата на проектите и 

изготвят протокол с резултатите по 

направления (приложение 3). Проек-

тите се оценяват по критериите (т. 4 

от настоящия регламент).  

Защитават публично проектите 

пред областните комисии и всички 

други ученици, учители и гости 

чрез презентация и демонстрация 

на проекта. 

19.03.2021 Областните комисии изпращат до 

националната комисия и в МОН 

обобщени протоколи (приложение 3) 

на електронен носител.  

 

 

3) Национален кръг 

СРОК Задължения на комисиите Задължения на учениците 

19.04.2021 Националната комисия определя 

списък на допуснатите до националния 

кръг проекти. 

 

28.04.2021 Националната комисия публикува на 

сайта на НОИТ програма на 

състезанието – начален час за тест, 

примерен график за представяне и 

защита на проекти. 

 



4 

 

8.05.2021 Националната комисия, със 

съдействието на квесторите и 

отговорниците по зали, провежда 

тестовото изпитване и защитата на 

проектите по направления.  

Тестовото изпитване се провежда в 

рамките на 1 астрономически час. 

Защитата на всеки проект е в рамките 

на 20 минути, включително и времето 

за задаване на въпроси.  

Всеки полага индивидуално 

онлайн тест и участва в защитата 

на своя проект. 

10.05.2021 Националната комисия обявява на 

сайта на НОИТ победителите и 

лауреатите от Олимпиадата. 

 

12.05.2021 Националната комисия изготвя 

окончателни протоколи с крайното 

индивидуално класиране на 

участниците.  

 

 


