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ВАЖНО 

ДАТА:  

 19.03.2022 г. 
 10:30 ч. 

 
СОФТУЕР - 3. клас 

 Мрежата 

 Scratch 

 
СОФТУЕР - 4. клас 

 KODU 

 Scratch 

 

 

НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО 
КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ 

УКАЗАНИЯ 

ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ 
КРЪГ НА НАЦИОНАЛНОТО СЪСТЕЗАНИЕ ПО 
КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ 19. МАРТ 2022 ГОДИНА 
 

Съгласно утвърдените със заповед № РД 09-2784 от 29.10.2019 
г., изменена със Заповед № РД09-474 от 25.02.2021 г. и допълнена 
със Заповед № РД09-1248 от 14.06.2021 г. на министъра на 
образованието и науката графици за провеждане на 
ученическите олимпиади и състезания през учебната 2021 -  2022 
година, националния кръг на Националното състезание по 
компютърна моделиране следва да се проведе на 19.03.2022 г. 
(събота).  

На основание Заповед № РД09-4756/30.11.2021 г., изм. със 
Заповед № РД09-4814/03.12.2021 г., изм. със Заповед № РД09-
4982/14.12.2021 г. националният кръг ще се проведе по региони 
в училища-домакини, определени от регионалните управления 
на образованието.  

За участие в националния кръг се допускат класираните 
ученици от областния кръг на състезанието.  

Допуснатите до участие в национален кръг ученици следва 
да се явят на 19.03.2022 г. в училищата-домакини и да заемат 
местата си в залите за провеждане на състезанието не по-
късно от 10:15 ч. 

Времетраенето на националния кръг е 120 минути. Началото 
на състезанието за цялата страна e 10:30 часа. Темите за 
състезанието ще бъдат публикувани на официалния сайт на 
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състезанието: https://comp-modelirane.com в 10:15 часа в деня на 
състезанието.  

В определените училища по региони, в които ще се проведе 
националният кръг, е необходимо да се създаде организация за 
провеждане на състезанието по компютърно моделиране, както 
следва:  
1. Отговорниците в училищата-координатори по области 

организират и провеждат състезанието. По преценка на 
отговорниците при голям брой участници трябва да бъдат 
определени и допълнителни квестори. 

2. Отговорниците в училищата-координатори трябва да 
осигурят спазване на необходимите медико-санитарни 
изисквания, наложени от епидемичната обстановка. 

3. Отговорниците в училищата-координатори трябва да 
осигурят отделно компютърно работно място за всеки 
участник с инсталирани среди за работа (Scratch, Kodu или 
Мрежата), в зависимост от изучавания език за 
програмиране от участника. 

4. В деня на състезанието, 15 минути преди началото му, 
отговорниците организират разпечатване на изпитните 
материали. На всеки състезател трябва да бъде дадена 
разпечатка със задачата, както и да се осигури възможност 
за визуализиране на допълнителните видео матариали 
към нея. 

5. В деня на състезанието, 15 минути след началото му, ще 
бъде организирана сесия за комуникация между 
председателя на националната комисия и отговорниците 
в областите. Сесията ще бъде проведена в TEAMS. Един 
ден преди състезанието на имейла на всеки отговорник 
ще бъде изпратен адрес и код за достъп. 

6. В продължение на 30 минути от началото на състезанието 
на националния кръг участниците могат да задават 
въпроси по текста на задачите, на отговорниците 
отговарят само с "Да", "Не" и "Без коментар".  

7. Квесторите в залата да съблюдават да не се използват по 
време на състезанието всякакви помощни средства и 
материали, вкл. книги, записки, мобилни телефони и 
други средства за връзка, калкулатори, мобилни 
компютри, компютърни носители на информация и пр., с 
изключение на молив или химикал за писане. Всеки 
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състезател трябва да получи условието на задачите, 
отпечатано на хартия и бял лист за чернова.  

8. Квесторите в залата изготвят квесторски протокол (по 
образец) и го предават на отговорниците в областта след 
завършване на състезанието.   

9. Отговорниците организират запаметяването и 
архивирането на работите на учениците. Файлът за всеки 
ученик се именува с идентификатора (ID) на ученика, 
указан в протокола за класиране за национален кръг 
(публикуван в страницата на МОН - https://bit.ly/3tr81BG и 
страницата на състезанието: https://comp-
modelirane.com/educlass/competition-3) 

10. Файловете с работите на учениците и протоколите се 
изпращат на националната комися на имейл: info@comp-
modelirane.com в срок най-много до 30 минути след 
завършване на състезанието. Уверете се, че сте получили 
потвърждение за получаването му! 

11. За участие в състезанието родителят/настойникът, носещ 
отговорност за ученика, подава в училището, в което се 
обучава ученикът, 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.  

  

 

 

 

 

д-р Ангел Ангелов 
Председател на комисията на Национално състезание по 
компютърно моделиране  
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