
 
 

РЕГЛАМЕНТ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА   

ОТКРИТО ПЪРВЕНСТВО НА СОФИЯ ПО ИНФОРМАТИКА 
(сезон 2022-2023 г.)  

  

1. Откритото първенство на София по информатика е турнир по информатика, който има 

пролетно и есенно издание. Всяко от изданията на турнира се провежда в един 

състезателен ден.  

2. Състезателната част на турнира се състои в създаване на компютърни програми за 

решаване на задачи с алгоритмичен характер. Състезателните теми се подготвят от 

комисия чрез подбор от предварително предложени оригинални авторски задачи. Към 

състезателните теми се добавя и по една задача, която е била давана в предишни издания 

на турнира.  

3. Всички материали от състезанието, включително и работите на учениците, се 

публикуват на сайта на турнира https://sofiacode.com/sti/.  

4. Началникът на РУО - София определя със заповед комисия за организиране и 

провеждане, за проверка и оценка.  

5. Комисията:  

• арбитрира и окончателно оценява работите на учениците във вида, в който са 

предоставени;  

• изготвят окончателен протокол с класираните ученици и техните оценки.  

6. За участие се допускат ученици от 4 до 12 клас, които се състезават в пет възрастови 

групи: група А (11.–12. клас), B (9.–10. клас), C (7.-8. клас), D (6. клас) и E (4.–5. клас). 

Допуска се участие на ученици в по-старша за тях възрастова група.  

7. За участието си в Откритото първенство на София по информатика ученикът, в случай 

че има навършени 16 години, или съответно родителят/настойникът/попечителят, 

носещ родителска отговорност за ученика, предварително подава до директора на 

училището, в което се обучава, декларация за информираност и съгласие по утвърдени 

образци, които са неразделна част от регламента (Приложение 1 и Приложение 2).  

8. Времетраенето на състезанието за всяка от възрастовите групи е 4 астрономически часа. 

9. Всеки участник работи самостоятелно на отделен компютър, без използване на 

допълнителни материални и електронни пособия, освен инсталираните компилатори и 

среди за програмиране. Езикът за програмиране е C++.  

10. В продължение на цялото състезание участниците могат да задават въпроси по текста 

на задачите, на които журито отговаря с "Да", "Не", "Отговорено е в условието" и "Без 

коментар".  

11. Проверката на решението на всяка задача се извършва с тестови данни чрез компютърна 

проверяваща система. Максималният брой точки за една задача е 100.  

12. Предварително се определят времеви ограничения за работата на програмите-решения 

за компютъра, на който ще бъде извършена проверката. Когато при изпълнението на 

програма върху тестов пример тя не завърши за определеното време, нейното 

изпълнение се прекратява и не се присъждат точки за съответния тест.  

13. Класирането на състезателите се извършва в низходящ ред на общия брой получени 

точки. При равенство в точките на по-предно място се класира състезателят, който 

порано е постигнал крайния брой точки. Комисията изготвя и публикува протокол с 

класирането във всяка група на сайта на турнира.   

14. Турнирът се провежда върху учебно съдържание, предвидено за провеждане на 

Националната олимпиада по информатика и националните турнири по информатика.  

15. Финансирането на състезанието е осигурено от спонсори.  

16. Комисията изготвя Протокол № 1 – за провеждане на турнира, Протокол № 2 с 

резултатите на участниците. Протоколите следва да съдържат имената на учениците, 

училището, населеното място, класа и числовия резултат в точки.   
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Протокол № 3 - за резултатите на предложените ученици за попълване на квотата за 

София за участие в предстоящия национален турнир по информатика. Протоколът се 

изготвя на хартиен носител и в електронен вид (Excel формат). Протоколът съдържа 

имената на учениците, училището, населеното място, класа и резултатите. Хартиената 

документация се съхранява от старши експерт по информатика и информационни 

технологии в РУО – София-град.  

17. Спорни въпроси, както и неуредени с предишните точки на този Регламент, се решават 

от старши експерта по информатика и информационни технологии в РУО – София-град.  



Приложение № 1 
 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я  

за информираност и съгласие  

на родител/настойник/попечител на участник  

в Открито първенство на София по информатика 

(есенно издание) 

 

Долуподписаният/ата ……………………………………………………………………………..…, 

                             (име, презиме, фамилия на родителя/настойника/попечителя) 

с адрес: ………..…………………………………………………………………………………, 

телефон: …………………………, родител/настойник/попечител (излишното се зачертава)  

на ……………………………………………………………………………………………...………,  

(име, презиме, фамилия на ученика) 

който/която е ученик/ученичка от……………клас в ………………..………………………..…… 

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

(наименование на училището, населено място, област) 

I. Д Е К Л А Р И Р А М: 
 

1. Запознат/а съм с целта и средствата на обработка на личните данни на сина ми/дъщеря 

ми (три имена, училище, клас, населено място, резултати от Открито първенство на София по 

информатика (есенно издание)), а именно за участие в Открито първенство на София по 

информатика (есенно издание) през учебната 2022/2023 година, в това число и с цел 

осигуряване на публичност и популяризиране на постиженията на участниците.   

2. Запознат/а съм, че администратор на личните данните е директорът на училището, в 

което се обучава ученика, както и с координатите за връзка с него.   

3. Наясно съм, че обработването на личните данни е необходимо за организирането и 

провеждането на Открито първенство на София по информатика (есенно издание).  

4. Запознат/а съм, че популяризирането на резултатите на участниците се извършава въз 

основа на свободно изразено, конкретно, информирано и недвусмислено съгласие от ученикът, 

в случай че има навършени 16 години, или съответно от родителя/настойника/попечителя, 

носещ родителска отговорност за ученика, чрез подаване в училището, в което се обучава, за 

Открито първенство на София по информатика (есенно издание), декларация за 

информираност и съгласие за публикуване на: 

 4.1. резултатите на ученика от Открито първенство на София по информатика 

(есенно издание), ведно с личните му данни (трите имена на ученика, училище, клас, населено 

място); 

 4.2. снимки и/или видео с негово участие за целите и за популяризирането на 

събитието. 

5. Запознат/а съм, че при липса на изрично изразено съгласие: 
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5.1. по т. 4.1. – резултатите от Открито първенство на София по информатика 

(есенно издание) на съответния ученик се обявяват публично с фиктивен номер вместо имената 

на ученика; 

5.2. по т. 4.2. – на ученика се предоставя възможност, да не бъде включен в 

снимковия материал. 

6. Запознат/а съм, че фиктивният номер по т. 5.1. се предоставя на ученика от училището, 

в което се обучава.  

7. Запознат/а съм с правата ми съгласно Глава ІІІ на Общия регламент относно защитата 

на данните, които са правата на информация, достъп, коригиране, изтриване, ограничаване на 

обработването и преносимост на данните, както и с правото ми на жалба до надзорен орган.  

8. Запознат/а съм, че правото на изтриване на публикувани лични данни, за които 

първоначално е декларирано съгласие, се упражнява от ученика, в случай че има навършени 

16 години, или съответно от родителя/настойника/попечителя, носещ родителска отговорност 

за ученика, или от упълномощено лице, чрез писмено подаване на искане до директора на 

училището, пред когото съгласието е декларирано. 

9. Запознат/а съм, че личните данни (на хартиен носител и в електронен формат) ще бъдат 

обработвани и съхранявани при спазване на разпоредбите на нормативните актове в областта 

на защита на личните данни и приложимото българско и европейско законодателство.  

II. Като родител/настойник/попечител (излишното се зачертава) на сина ми/дъщеря ми, 

ДЕКЛАРИРАМ, че съм: 

Съгласен/ Не съм съгласен (излишното се зачертава) същият/същата да бъде сниман/а 

във видео- или фото-формат във връзка с участието му/й в Открито първенство на София по 

информатика (есенно издание). 

Съгласен съм/ Не съм съгласен (излишното се зачертава) заснетите изображения да 

бъдат свободно публикувани, включително в електронен или цифров вид, с цел публичност на 

Открито първенство на София по информатика (есенно издание). 

Съгласен съм/ Не съм съгласен (излишното се зачертава) личните данни на сина 

ми/дъщеря ми (трите имена, училище, клас, населено място), ведно с резултатите му/ѝ от 

Открито първенство на София по информатика (есенно издание) за учебната 2022/2023 

година, да бъдат обявени публично. 

 

Подпис на родителя: ………………………….…. 

 

Подпис на участника (ученика): …………….…… Дата: ………………………………. 



Приложение № 2 
 

Д Е К Л А Р А Ц И Я  

за информираност и съгласие 

на ученик (навършил 16 годишна възраст),  

участник в Открито първенство на София по информатика  

(есенно издание) 

 

 

Долуподписаният/ата ……………………………………………………………………………..…, 

                             (име, презиме, фамилия на ученика) 

ученик/ученичка от……………клас в ………………..……………………………………..……… 

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

(наименование на училището, населено място, област) 

Дата на раждане: …………………………………. 

Във връзка с участието ми в Открито първенство на София по информатика (есенно издание)  

      

I. Д Е К Л А Р И Р А М: 

 

1. Запознат/а съм с целта и средствата на обработка на личните ми данни (три имена, 

училище, клас, населено място, резултати от Открито първенство на София по информатика 

(есенно издание)), а именно за участието ми в Открито първенство на София по информатика 

(есенно издание) през учебната 2022/2023 година, в това число и с цел осигуряване на 

публичност и популяризиране на постиженията на участниците.   

2. Запознат/а съм, че администратор на личните данните е директорът на училището, в 

което се обучавам, както и с координатите за връзка с него.  

3. Наясно съм, че обработването на личните данни е необходимо за организирането и 

провеждането на Открито първенство на София по информатика (есенно издание). 

4. Запознат/а съм, че популяризирането на резултатите на участниците се извършава въз 

основа на свободно изразено, конкретно, информирано и недвусмислено съгласие от ученикът, 

в случай че има навършени 16 години, или съответно от родителя/настойника/попечителя, 

носещ родителска отговорност за ученика, чрез подаване в училището, в което се обучава, за 

Открито първенство на София по информатика (есенно издание), декларация за 

информираност и съгласие за публикуване на: 

 4.1. резултатите на ученика от Открито първенство на София по информатика 

(есенно издание), ведно с личните му данни (трите имена на ученика, училище, клас, населено 

място); 

 4.2. снимки и/или видео с негово участие за целите и за популяризирането на 

събитието. 

5. Запознат/а съм, че при липса на изрично изразено съгласие: 
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5.1. по т. 4.1. – резултатите от Открито първенство на София по информатика 

(есенно издание) на съответния ученик се обявяват публично с фиктивен номер вместо имената 

на ученика; 

5.2. по т. 4.2. – на ученика се предоставя възможност, да не бъде включен в 

снимковия материал. 

6. Запознат/а съм, че фиктивният номер по т. 5.1. се предоставя на ученика от 

училището, в което се обучава.  

7. Запознат/а съм с правата ми съгласно Глава ІІІ на Общия регламент относно защитата 

на данните, които са правата на информация, достъп, коригиране, изтриване, ограничаване на 

обработването и преносимост на данните, както и с правото ми на жалба до надзорен орган.  

8. Запознат/а съм, че правото на изтриване на публикувани лични данни, за които 

първоначално е декларирано съгласие, се упражнява от ученика, в случай че има навършени 

16 години, или съответно от родителя/настойника/попечителя, носещ родителска отговорност 

за ученика, или от упълномощено лице, чрез писмено подаване на искане до директора на 

училището, пред когото съгласието е декларирано. 

9. Запознат/а съм, че личните данни (на хартиен носител и в електронен формат) ще 

бъдат обработвани и съхранявани при спазване на разпоредбите на нормативните актове в 

областта на защита на личните данни и приложимото българско и европейско законодателство. 

 

II. Като ученик-участник (навършил 16 годишна възраст), ДЕКЛАРИРАМ, че съм: 

Съгласен/ Не съм съгласен (излишното се зачертава) да бъда сниман/а във видео- или 

фото-формат във връзка с участието ми в Открито първенство на София по информатика 

(есенно издание). 

Съгласен съм/ Не съм съгласен (излишното се зачертава) заснетите изображения да 

бъдат свободно публикувани, включително в електронен или цифров вид, с цел публичност на 

Открито първенство на София по информатика (есенно издание). 

Съгласен съм/ Не съм съгласен (излишното се зачертава) личните ми данни (трите 

имена, училище, клас, населено място), ведно с резултатите ми от Открито първенство на 

София по информатика (есенно издание) за учебната 2022/2023 година, да бъдат обявени 

публично. 

 

Подпис на участника (ученика): ………………..……  

 

Подпис на родителя ………………………………………             Дата: ……………………………. 

 


