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РЕГЛАМЕНТ 

 

 за организиране и провеждане на Национално математическо състезание по 

формàта на Математическо състезание „Европейско кенгуру“  

през учебната 2014-2015 година   

 

Този регламент е разработен въз основа на Заповед № РД 09-1505/30.09.2014 г. 

на министъра на образованието и науката съгласно Приложение № 1 (Изисквания за 

организиране и провеждане на ученическите олимпиади и националните състезания) и 

Приложение № 3 (График за провеждане на националните  състезанията през учебната 

2014-2015 година).  

 Националното математическото състезание по формàта на 

Математическото състезание „Европейско кенгуру” се организира и провежда от МОН 

и регионалния инспекторат-домакин. То е вместо посоченото в Графика за провеждане 

на националните състезания за учебната 2014–2015 година  математическо състезание 

„Европейско Кенгуру” – национален кръг. Навсякъде по-долу в този Регламент 

Националното математическото състезание по формàта на Математическо състезание 

„Европейско кенгуру” се нарича накратко НМС по формàта  на „Европейско кенгуру“. 

 НМС по формàта на „Европейско кенгуру“ се провежда в един кръг. 

Предварителна селекция на участниците в него се прави на основание представянето на 

учениците в следните състезания: 

1. Математическо състезание “Европейско кенгуру“;  

2. Австралийско математическо състезание; 

3. Математически турнир „Иван Салабашев“; 

4. Математически турнир „Черноризец Храбър“; 

5. Коледно математическо състезание;  

6. Великденско математическо състезание. 

 Регламентите на всяко от посочените 6 състезания, които се провеждат 

под егидата на МОН, СМБ и РИО, се публикуват на електронната страница на СМБ.  

 Министърът на образованието и науката назначава със заповед 

Национална комисия на НМС по формата на „Европейско кенгуру“. 

 Националната комисия допуска до участие в НМС по формàта на 

„Европейско кенгуру“ най-успешно представилите се в посочените по-горе състезания  

ученици в съотношение 9:2:4:3:1:1 по реда на изброяване на състезанията от 1 до 6. 
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 Националната комисия изготвя и представя в МОН окончателен протокол 

за допуснатите за участие в НМС по формàта на „Европейско кенгуру“ по квотите на 

отделните състезания ученици с техните резултати. Министерството на образованието 

и науката публикува протокола на своята електронна страница.  

 Проверката и оценката на знанията и уменията на участниците в НМС по 

формàта на „Европейско кенгуру“ се извършват чрез решаването на 5 тестови задачи с 

избираем отговор, 1 задача със свободен отговор и 1 задача с описание на решението. 

 Националната комисия на НМС по формàта „Европейско кенгуру“ 

разработва 7 теми със съответни задачи и критерии за оценяване за следните 

възрастови групи: I клас, II клас, III–IV клас, V–VI клас, VII–VIII клас, IX–X клас и XI–

XII клас; в зависимост от класа, в който са учили, класираните ученици се включват в 

съответната възрастова група, включително и участвалите на френски език и 

участвалите ученици със специални образователни потребности в Математическо 

състезание „Европейско кенгуру“. 

 Времето за работа на учениците е 75 минути. 

 Началото на състезателния ден за състезанието е 11:00 часа. 

 За всеки верен отговор на задачите с избираем и свободен отговор се 

присъждат 5 точки, а за грешен или непосочен отговор не се отнемат точки. Задачите с 

описание на решението се оценяват от 0 до 10 точки. 

 Националната комисия на НМС по формàта „Европейско кенгуру“ 

оценява работите на участниците в състезанието и определя класираните ученици на 

първо, второ и трето място за всяка от седемте възрастови групи съгласно получените 

резултати. 

 Учениците, класирани на първо, второ или трето място, съгласно раздел 

II на Програмата с мерки за закрила на деца с изявени дарби за съответната календарна 

година, придобиват право на стипендия при спазване на изискванията на Наредбата за 

условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби.  

 Координирането и контролът на дейностите по провеждането на НМС по 

формàта на „Европейско кенгуру“ се извършват от експерта по математика в МОН. 

 

Национална комисия  


