
От

Получател

Дата

Заглавие З апочва регистрацията за конкурса 
"Нагрг1дите на БАЙТ" за 2022 г.
<t.tsolova@bait.bg >
'BAIT' <bait@bait.bg>
2022-11-01 13:05

Уважаеми Ректори и представители на висшите и средните училища у нас,

От името на Българската асоциация по информационни технологии (БАЙТ) отправяме покана към 
ръководените от вас учебни заведения, към вашите преподаватели, студенти и ученици да се включат в конкурса 
Наградите на БАЙТ за 2022 г. за значим принос за развитието на информационните и комуникационни технологии.

Преподавателите и студентите имат възможност да кандидатстват в две от категориите -  Образователна 
награда и Младежка награда.

Регистрацията е безплатна!

Образователната награда тази година е е нови условия за участие.

Конкурсът цели да отличи доброто сътрудничество между бизнеса и средното образование в рамките на НП 
„Бизнесът преподава“, както и иновативни интегрирани програми във висшето образование с помощта на бизнеса.

В категорията могат да участват:

• компании, които активно се включват в НГ1 „Бизнесът преподава" чрез свои служители като помощник 
учители в училища и/или създали своя методика, учебна програма, курс за учители за практическо 
обучение в компаниите;

» иновативни интегрирани програми между висши училища и компании за подготовка на ИКТ кадри;

• иновативни интегрирани програми между висши училища с различен профил -  технически и 
хуманитарни за обучение на студентите;

« иновативни интегрирани програми между български и чуждестранни висши училища с различен 
профил -  технически и хуманитарни за обучение на студентите;

• висши училища, подкрепящи средното образование чрез специално разработени програми за тях и 
предоставянето на университетски преподаватели за воденето на отделните дисциплини.

Победителите досега в тази категория: 2021 г. - АБИЛИТИКС ООД за онлайн платформата „Чатмат"; 2020 г. - 
Георги Германов, ученик от СПГЕ „Джон Атанасов“, който преподава роботика, електроника и 3D принтиране; 2019 
г. - Znarn.be, платформа за ранно кариерно ориентиране; 2018 г. - Професионална гимназия по компютърно 
програмиране и иновации, гр. ЕЗургас; 2017 г. - Министерство на образованието и науката за Образователна 
платформа „ТВОЯТ ЧА.С“, 2016 г. - Софтуерен университет ООД, 2015 г. - Враца Софтуер Общество, 2014 г. 
Софтуерен университет ООД; 2013 г. - Уча.се; 2012 г. -  Академия Телерик; 2011 г. -  Нимеро ЕООД.

В категорията „.Младежка награда“ могат да участват студенти и ученици, самостоятелно или в екип, които 
се обучават в българско учебно заведение и имат създадена собствена разработка/продукт въз основа на ИКТ.

Победителите досега в категорията: 2021 г. -  Антония Митева и Румяна Иванова, ОУ "Александър Георгиев- 
Коджакафалията", гр. Бургасгр. Бургас с проекта Shopping Energy; 2020 г. - Радостин Чолаков /ученик/, МГ „Акад. 
Кирил Попов“, гр. Пловдив с иновативния проект “АзБуки.МБ; 2019 г. -  Теодор Тодоров /ученик/ и Йордан Цветков / 
ученик/; 2018 г. - Енчо Шахънов /ученик/, 2017 г. - Илиян Кордев /ученик/; 2016 г. - Звездин Бесарабоз /ученик/; 2015 
г. - ИКТ клуб с проекта „Умна ръкавица“-  Valkyrie; 2014 г. - Иван Атанасов от Университет по библиотекознание и 
информационни технологии /студент/; 2013 г. - екип от МГУ и Десислав Кузманов от ТУ София; 2012 г. - Денислав 
Пефтеров от ПУ и Здравко Велинов от ТУ София; 2011 -  екип от МГУ.

Конкурсът тази година ще се проведе за 12-ти път, а отличените в него ще получат пакет за Agile Project 
Management MultiTrairiing програма, който включва 8 семинара с фокус върху конкретна тема от сферата на 
управление на проекти с гъвкави методологии, осигурен от bTalks Live Training Platform. За победителите са 
предвидени и 4 продукта „Сие.па Норма“ и 4 ваучера, за чиято стойност спечелилите ще могат да закупят книги 
от книжарници „Снела“.
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Краен срок за регистрация за участие: до 24.00 ч. на 11 януари 2023 г.

Регистрационната форма и регламентът на конкурса са публикувани на

Конкурсът и церемонията за връчване наградите на БАЙТ за 2022 г. се провеждат:

Със специалното участие на: bTalks

bTalks
Live Training Platform

И c подкрепата на

Сребърни спонсори: ДАТЕКС, Акронис, Алтерко Груп, Бианор холдинг и Телелинк Бизнес Сървисис
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Бронзови спонсори: Сиела Норма, Интер Каре България

normof

В партньорство с: Bloomberg TV Bulgaria, Digitalk, TechNews, ИАНМСП, НСОРБ, бгПРЕДПРИЕ:МАЧ, b2b Media, 
Sofia Tech Park, Pixel Media, Инженер.bg, ДигиталнаИндустрия.Ьд, ЕТПП, Tech.OFFNews.bg, БСК, Uchi.bg, Център 
за творческо обучение, Manager.bg

Tech А БЪЛГАРСКА
СТОПАНСКА
К А М А Р А uchi.bg МЕНИДЖЪР
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За БАЙТ  -  създадена през 1995 г., в нея пряко членуват 100+ компании, за които р а б о тя т  над 16600 ИКТ специалисти и 
генерират 4 млрд. лв. годишен оборот. Компаниите покриват целия ИКТ спектър -  софтуер, хардуер, телекомуникации, 
сист емна инт еграция, ф инт ех и инт ернет  на нещ ат а



Вие получавате този  имейл с информации за организиране и провеждане на ежегоден конкурс Наградите на БАЙТ в 
качеството Ви на представител на организацията/институциатя, в която работите .

Ако искате да се отпиш ете , моля, изпратете обратен мейл на baitCd)bait.ba . Политиката за поверителност е публикуване 
на страницата на Наградите на БАЙТ 2022 - https://bc)it-awards.bg/pages/Privacy-notice/ .

Поздрави,

Таня Цолова, Маркетинг Мениджър

БАЙТ, бул. Драган Цанков 36, Интерпред,офис 339Б, София 1040 

тел.:02/946 15 13, +359876234681. ba it@ bait.bg.
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