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В периода от 28 до 30 октомври 2022 год. в гр. Банкя в НЦПКПС на МОН 

(https://www.niokso.bg/) ще се проведе Деветата национална студентска олимпиада по 

компютърна математика "Академик Стефан Додунеков" (CompMath-2021). 

Домакин на CompMath-2022 ( Ъttps://compmatl1.fmi.uni-sofia.bg/) е Софийският 

университет „Св. Климент Охридски", чрез факултетите си по Математика и информатика и 

Химия и фармация. 

Целта на състезанието е да се предизвикат и насърчат талантливи студенти по 

математика, създавайки взаимовръзки между тях и ръководителите на екипи, както и 

споделяне и обмяна на информация между участващите университети. 

Организационният комитет на Национална студентска олимпиада по компютърна 

математика ще има удоволствието да посрещне екип от студенти и преподаватели от Вашия 

университет за участие в CompMath-2022 г. 

Всеки екип може да включва до 6 студенти във всяка от групите на състезанието. 

Отделно могат да се регистрират и индивидуални участници, които ще се състезават извън 

официалното класиране. 

Всички участници в CompMath-2022 покриват самостоятелно разходите си за пътуване 

и настаняване. За всеки участник (студент и преподавател) трябва да бъде внесена такса

правоучастие в размер на 60 лв., която следва да бъде преведена преди началото на 

състезанието по следната банкова сметка: 

BG61FINV91501215254507, Фондация „Работилница за граждански инициативи", Фонд 

,, Ф МИ инициативи". 

Тази такса не включва разноските по настаняването. Настаняването ще бъде в 

НЦПКПС на МОН, като цената на пакета е 140 лв. Пакетът включва:нощувки на 28.10 и 

29 .1 О, вечеря на 28.1 О, закуска, обяд и вечеря на 29 .1 О, закуска и обяд на 30.1 О, кафепаузи. 

Надяваме се на участие от страна на вашия университет в CompMath-2022. 

С нетърпение очакваме вашият екип да се включи в състезанието. 

Моля да предадете тази информация на всички заинтересовани. 

От името на Организационния комитет: 

БЪЛГАРИЯ, СОФИЯ 1164, БУЛ.Д)КЕЙМС БАУЧЪР 5 
ТЕЛ.: +359 2 8161 500; ФАКС: +359 2 8687 180 

WWW,FMI.UNI-SOFIA.BG 
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