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РЕГЛАМЕНТ 

за организиране и провеждане на Пролетните математически състезания 

през учебната 2021– 2022 година 

за ученици от V клас до VII клас 

 
 

 

Регламентът за провеждането на Пролетните математически състезания за ученици от 

V до VII клас е съобразен с Графика за провеждане на националните състезания през учебната 

2021 – 2022 година, утвърден със заповед на министъра на образованието и науката, и с 

Правилата за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните 

състезания, утвърдени със Заповед № РД 09-2784 от 29.10.2019 г., изменена със Заповед № РД 

09-747 от 25.02.2019 г. и допълнена със Заповед № РД 09-1248 от 14.06.2021 г. на министъра 

на образованието и науката. 

1. Учебното съдържание е по учебната програма за общообразователна подготовка 

(задача 1 и задача 2) и за допълнителната подготовка (задача 3 и задача 4). 

2. Задача 1 и задача 2 се оценяват от 0 до 6 точки, а задача 3 и задача 4 – от 0 до 7 

точки, като максималният брой точки е 26 точки. 

3. Времето за работа на учениците е 4 часа и 30 минути. 

4. Начало на състезателния ден – 09:00 часа. 

5. Състезанието не е анонимно. 

6. Началникът на РУО определя със заповед училище или друга институция за 

домакин на националното състезание, квесторите, които не са специалисти по съответния 

учебен предмет. 

7. Директорът на училището, определено за домакин на състезанието: 

7.1. назначава комисия за организация и провеждане на състезанието. Заповедта се 

издава не по-късно от 7 работни дни преди датата на провеждане на състезанието; 

7.2. осигурява логистиката, включително подписването на граждански договори и 

изплащане на възнагражденията на служебно ангажираните лица за провеждане на 

състезанието; 
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7.3. публикува резултатите на учениците от състезанието на страницата на училището 

съобразно подадените декларации за информираност и съгласие от 

родителя/настойника/попечителя, носещ отговорност за ученика. 

8. За участието си в състезанието родителят/настойникът/попечителят, носещ  

отговорност за ученика, предварително подава до директора на училището, в което се 

обучава ученикът, декларация за информираност и съгласие (по образец) за публикуване 

на: 

8.1. резултатите на ученика и личните му данни (трите имена на ученика, училище, 

клас, населено място); 

8.2. снимки и/или видео с негово участие за целите и за популяризирането на 

събитието. 

9. При липса на изрично изразено съгласие в декларацията по чл.8: 

9.1. по т. 8.1. – резултатите на съответния ученик от състезанието се обявяват 

публично с фиктивен номер вместо имената на ученика; 

9.2. по т. 8.2. – се предоставя възможност, същите да не бъдат включени в снимковия 

материал. 

10. Фиктивният номер по т. 9.1. се предоставя на ученика в училището, в което той 

се обучава. Училището домакин на състезанието предоставя информация за генерираните 

фиктивни номера на участвалите ученици, чиито резултати се обявяват в съответствие с 

т. 9.1., на съответните училища, в които те се обучават. 

11. Ученици със специални образователни потребности участват в състезанието след 

становище на екипа за подкрепа на личностното развитие, като се допуска удължаване на 

времето за работа до 2 часа. Когато това изисква изготвянето на съответни материали, 

директорът на училището уведомява съответния експерт в МОН до 5 работни дни преди 

провеждането на състезанието. 

12. Директорът на училището, в което се обучават участниците в състезанието, 

изпраща списък на учениците, които са заявили желание за участие в състезанието чрез 

подаване на заявление до директора, както и списък на учениците, които не са изразили 

съгласие по т. 8, до директора на училището координатор на състезанието в срок до 10 дни 

преди състезателния ден. 

13. В състезанието имат право да участват всички ученици от V до VII клас, които се 

обучават в дневна, в самостоятелна или в индивидуална форма на обучение в български 
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общински, държавни и частни училища, както и в училищата на територията на Република 

България към чуждестранните посолства през учебната 2021 – 2022 г. 

14. Задачите и темите се изготвят от национална комисия, която е назначена от 

министъра на образованието и науката. 

15. Оценяването на учениците се извършва от националната комисия съвместно с 

учители, които се определят от националната комисия преди състезанието. Началникът на 

РУО, което е домакин, определя със заповед за всяка състезателна група комисия за 

оценяване и класиране с председател член на националната комисия.  

16. За Пролетните математически състезания журито се състои от председател и поне  по 

един член от Националната комисия за всеки един от класовете (V – VII). 

17. Един час след началото на състезанието участниците могат да задават въпроси по 

текста на задачите, на които журито отговаря само с "Да", "Не" и "Без коментар". 

18. Времето за контестации се определя от Националната комисия и всеки участник 

има право да подаде контестация до проверителите за всяка от задачите. Контестации се 

приемат само когато участник смята, че е допусната груба грешка при оценяването на някоя 

от задачите. Контестации се подават от ръководителя на съответния ученик. По изключение 

при липса на ръководител контестация може да бъде подадена и от засегнатия ученик. 

Подаването на контестация става чрез попълване на бланка (по образец, подготвен от 

журито) за всяка оспорвана задача. Разглеждането на контестациите става в присъствието на 

проверяващите на съответната писмена работа и ръководителя на ученика. При съгласие 

върху оценката, по която е подадена контестация, проверяващите и ръководителят на 

ученика подписват бланката за контестация. При несъгласие с поставената оценка въпросът 

се отнася до председателя на журито и неговото решение е окончателно. 

19. Резултатът от оценяването е окончателен и не подлежи на обжалване. 

20. Журито определя първите трима ученици, класирани на първо, второ и трето 

място (по един за всяко място) съобразно получените точки, броят на които е не по-малък от 

19 точки за темата, при максимален брой 26 точки. При равен брой точки се допуска 

класиране на повече от един ученик на едно място, включително и на първите три места, като 

това става за сметка на следващите места. В зависимост от получените точки журито може 

да присъди грамоти за: „първа награда” на класираните от четвърто до шесто място; „втора 

награда“ на класираните от седмо до девето място; „трета награда“ на класираните от десето 

до дванадесето място. 
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21. Писмените работи и материалите от състезанието се съхраняват от училището 

домакин за срок до края на учебната година. 

 

При форсмажорни обстоятелства, свързани с невъзможност за провеждане, 

регламентът ще бъде съобразен със ситуацията. 

 

   НАЦИОНАЛНА КОМИСИЯ 


