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ХАКАТОН 

 
КАРИЕРНА БОРСА 

„ЕЛЕКТРОНИКА И ВИСОКИ ТЕХНОЛОГИИ“ 

29.03.2023 – 31.03.2023 

 

ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ: 

 

Да участва има право всеки взел участие в Кариерната борса. 

Участието може да е на място или по електронен път. 

Участието е индивидуално или групово. 

 

Началото на ХАКАТОНА е на 29.03.2023 от 11:00 ч.  

Край на ХАКАТОНА: 07:00 ч. на 31.03.2023 г. 

 

ХАКАТОНА е по технически проблем, поставен от работодател – “СИМЕНС” ЕООД. 

Заданието ще бъде достъпно от 29.03.2023 на следния интернет адрес:    

https://www1.tu-varna.bg/tu-varna/index.php/kursove/business-relations/karierna-borsa, 

http://isr.tu-varna.bg/TUx4/index.php  и https://www.siemens.bg/hackaton  

 

За да участвате, трябва да: 

1. Изпратите своето решение на представения технически проблем на имейл: 

hakaton_tuvarna@vistalis.bg или на място при организаторите. 

Решението следва да е оформено четливо и предоставено по имейл или на електронен 

носител.  При представяне на решението на място на електронен носител, същото следва да 

е в запечатан плик, като на него са упоменати три имена на участника, а вътре в плика и 

данните по  т.4. 

 

2. Решението следва да се изпрати/представи в срок до 07:00 ч. на 31.03.2023 г.  

Оценката на предложените решения е ДА и НЕ.  Оценката на предложенията се прави от 

представител на фирмата и на ТУ- Варна.  

 

3. Трите най-добри предложения получават предметни награди, предоставени от “Сименс” 

ЕООД. Класираният на първо място също така получава и допълнителна награда – ваучер. 

Освен материалните награди, поставените на първите три места, получават и приоритет при 
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кандидатстване в Стажантски и Стипендиантски програми на Инженерен хъб - Варна, както 

и покана за участие в специално събитие по откриване на лаборатория за Automated Guided 

Vehicles (AGV). 

 

4. При предоставяне на решението следва да посочите и:  

- Име и фамилия; 

- Университет/организация/фирма; 

- Актуални контакти за обратна връзка. 

 

5. Резултатите ще се обявят на 31.03.2023 след 12:00 ч. по време на Кариерната борса, както 

и на сайта на университета https://www1.tu-varna.bg/tu-varna/index.php/kursove/business-

relations/karierna-borsa, http://isr.tu-varna.bg/TUx4/index.php  и в секция „Новини“ на сайта 

на “Сименс” ЕООД – https://www.siemens.bg/hackaton.  

 

 

Участниците в ХАКАТОНА се съгласяват, че авторското право и всички други права на 

интелектуална собственост върху създадените в рамките на конкурса произведения, 

решения или продукти, принадлежат на “Сименс ЕООД” и участниците нямат претенции 

по отношение на тези права. 

                                                 

                                                                     ПРИЯТНА РАБОТА! 
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