
 

Европейска седмица на програмирането 
 

"Програмирай – превърни идеите си в реалност". Tова е мотото на Европейската 

седмица на програмирането, която се проведе в цяла Европа от 11 до 17 октомври 2014 г. 

И СОУ "Отец Паисий" гр. Кърджали се включи в Европейската седмица на 

програмирането със следните инициативи: 

1. Областен конкурс за стипендия, обявена от фирма "Global Net". 
На 10.10.2014г. в компютърните зали на СОУ "Отец Паисий" гр. Кърджали се 

проведе състезание за стипендия, обявена от фирма "Global Net". Състезанието бе решаване 

на тест от 60 задачи от област информатика, информационни технологии и компютърни 

мрежи.  

Участниците бяха поздравени от г-жа Сашка Тръпкова, началник РИО, г-н Лазар 

Попов, собственик на фирма "Global Net", г-жа Цв.Границка, главен експерт в РИО, г-н 

Гачев, преподавател по компютърни мрежи в СУ "Св. Климент Охридски" и от директора 

на училището домакин г-н Зл. Атанасов. 

Госпожа Цв. Границка в словото си изказа своето удовлетворение, че преди 

Европейската седмица на програмирането случващото се е много хубаво, защото е важно 

нещо да се прави тук, в България, в Кърджали. 

От близо 50 ученици дошли от гр. Кърджали, гр. Крумовград, гр. Ардино, с. 

Бенковски и с. Бял Извор в първата десетка се класираха младите информатици от СОУ 

"Отец Паисий" гр. Кърджали, СОУ "Н.Й.Вапцаров" с. Бенковски, СОУ "Васил Левски" гр. 

Ардино, Икономическа гимназия "Алеко Константинов" гр. Кърджали. 

На първо място се класира Любослав Валентинов Карев, ученик в 10 "б" клас, СОУ 

"Отец Паисий" - голямата надежда на природоматематическата гимназия. 

 

  
 

2. „Занимателна информатика“ за учениците от 5 до 7 клас. 
Бяха представени занимателни задачи и игри на учениците от 5 до 7 клас в часовете 

по ИТ и в извънкласните форми. Те бяха завладени от това, как се създават интересните 

компютърните игри, които използва. 

http://paisii-kardjali.com/news.php?readmore=470


 
 

 
 

3. Представяне на проекти от Национални олимпиади пред 

учениците от 7 до 12 клас. 
Проектът "Arduino в лабораторните опити по физика", от категория "Приложни 

програми" бе представен от неговия автор Николай Галев Илиев от 11б клас, класиран на 

пето място в XII Национална олимпиада по информационни технологии в Монтана. 



 
 

 

 
 

4. Академия Телерик – Програмиране за малки и големи. 
Г-жа Атанаска Мишонова представи отбора на СОУ "Отец Паисий" гр. Кърджали и 

запозна присъстващите с условията за членство в академията, състезанията и постиженията 

на участниците през изминалите години.  

 



 

 
 

 
 

5. Алгоритми за сортиране. 
Един от най-използваните алгоритми в информатиката. Бе представен от ученици от 

10 клас под формата на танц. 

 

  



 
 

6. Ден на отворените врати в часовете по информатика. 
През цялата седмица, много ученици от различни класове посетиха часовете по 

информатика и се убедиха, че не е много трудно, но и не е лесно.  

Не е нужно да сте програмисти, а просто да Ви вълнува! 

7. Интервю. 
Населението от община Кърджали бе запознато и уведомено за предстоящите 

инициативи включи в Европейската седмица на програмирането, чрез местната преса и 

специално интервю по радио възел Кърджали. 

 

 


