
 

 

 

 

 
 

ПОКАНА 
ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩИНСКО МАТЕМАТИЧЕСКО 

СЪСТЕЗАНИЕ  С ПАТРОН АКАД. ГЕОРГИ НАДЖАКОВ  ЗА 
УЧЕНИЦИ ОТ I-ХII КЛАС  ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2022/2023 

ГОДИНА 

 

 Уважаеми Директори, 
 

На 15.10.2022 г. (събота) от 9.00 часа в сградата на ПГ „Христо Ботев“, гр. Дупница 

ще се проведе Общинско математическо  състезание „Откриване на таланти в 

математиката“ с патрон Акад. Георги Наджаков  за ученици от I-VII клас, VIII-X клас, XI-

XII клас,  през учебната 2022/2023 година, което има за цел откриването на млади 

математически таланти. 

Общинското математическо състезание е за ученици от I до VII клас с 

продължителност  90 минути. 

Начало – 09:00 часа.  
 

Край - 10:30 часа. 

Награждаване - на 19 октомври 2022 г. от 14.30 часа в Заседателната зала на 

Общинска администрация  Дупница. 

Общинското математическо състезание „Акад. Георги Наджаков“ е БЕЗПЛАТНО 

за всички участници. В състезанието могат да участват и ученици I- VII клас и от други 

общини. 

Записване за участие: до 11 октомври 2022 г. на имейл: 

hr_botev.dupnica@abv.bg, заявка по образец. 

Допълнителна информация може да получите на тел.0879523496. 
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РЕГЛАМЕНТ 

за организиране и провеждане 

на Общинско математическо  състезание „Откриване на 

таланти в математиката“ с патрон акад. Георги 

Наджаков  за ученици от I-VIIклас  през учебната 

2022/2023 година 

 
Този регламент е разработен въз основа на Правилата, утвърдени със Заповед №РД09-

2784/29.10.2019 г. на министъра на образованието и науката,  (изменена и допълнена със Заповед 

№ РД 09-474/25.02.2021 г., допълнена със Заповед № РД 09-1248/14.06.2021 г., изменена и 

допълнена със Заповед № РД 09-2454/23.02.2022 г., изменена и допълнена със Заповед № РД 09-

3084/ 17.05.2022 г.) за утвърждаване на Правила за организиране и провеждане на ученическите 

олимпиади и на националните състезания в държавните, в общинските, в частните училища и в 

чуждестранните училища на територията на Република България (консолидирана версия) 

(публ. 18.05.2022 г.) 

 
  Общинското   математическо състезание „Акад. Георги Наджаков“  за ученици от 

I-XII клас ще се проведе на  15.10.2022 г. в един кръг, който е общински. 

1. Учебното съдържание е по учебната програма за общообразователната подготовка   

за задачи от 1 до 5 и от разширената и от допълнителната подготовка за задачи от 6 

до 15.(съобразено с датата на състезанието и взетия материал) 

2. Задачи от 1 до 5 се оценяват с 3 точки за верен, и по 0 точки за грешен или 

непопълнен отговор, задачи от 6 до 10 се оценяват с по 5 точки за верен и 0 точки за 

грешен или непопълнен отговор, задачи от 11 до 15 се оценяват с по 12 точки за 

верен и 0 точки за грешен или непопълнен отговор.  Максималният брой точки е 100 

т. Извън класирането ще  има една допълнителна задача за грамотата  „Талант по 

математика“ (решават по-желание). 

3. Когато броят на участниците от училище на община Дупница е поне 12, то участва в 

съревнование „Комплексен победител“ (критерият е средно аритметично от точките 

на всички участници). 

4. В комисията за проверяване е желателно да вземат участие по един учител от поне 

три различни училища. 

5. Квесторите НЕ трябва да са преподаватели, завършили математика, информатика, 

физика и инженерство. 

6. Времето за работа на учениците е 90 минути . 

7. Начало на състезанието – 09:00 часа , край 10.30 часа. 

8. Награждаването ще бъде на 19 октомври 2022 г. от 14.30  часа в партерната зала на 

община Дупница. 

9. Профилирана гимназия „Христо Ботев“, гр. Дупница е  домакин на състезанието. 
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