
КОЛЕДНОТО МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ 
 

Област: Математика 

 

Характеристики на състезанието: 

- Отворено е за всички 

- Индивидуално 

- Провежда се в градовете София, Плевен, Варна, Русе, Монтана, 

Ловеч, Велико Търново, Горна Оряховица, Ботевград, Разград, 

Бургас, Гоце Делчев, Сандански, Кюстендил, Пазарджик, 

Пловдив и Ямбол 

 

Целева група: Всички ученици, които не са записани в математически или 

природо-математически гимназии и училища. 

 

Възраст на участниците: 6 – 19 години. 

 

Училищно ниво на участниците: От1 – 12 клас в десет отделни възрастови 

групи / 1 кл.,2 кл., 3 кл., 4 кл., 5 кл., 6 кл., 7 кл., 8 кл. 9 – 10 кл.,11 кл. и 12 кл. /. 

 

Брой на участниците през последните три години:                                                      

  2004 - 8050 

2005– 7780 

2006- 8140 

 

История на състезанието: 

 Състезанието се провежда от 1993 година досега без прекъсване. 

Първите две години то е училищно състезание на 119 СОУ в София, след това 

прераства в градско, а от 1997 година се провежда и в други градове на 

България.  

   Коледното математическо състезание се провежда във втората събота на 

месец декември.  

 Главен организатор на състезанието е Секция „ Изток „ към СМБ със 

съдействието на Регионалните инспекторати към МОН.  

 Състезателните теми се изготвят от експерти и изтъкнати учители и на 

специална работна среща се обсъждат и редактират в окончателен вид. Една 

тема съдържа 9 задачи с избираем отговор, които са разделени в три групи по 

трудност и една задача, за която се изисква подробно решение.  

  

Финансиране на състезанието: Всеки участник внася такса от 5 лева.  

Финансово- счетоводното обслужване на турнира се извършва от  фирма 

“Аплимат“ – ЕООД.  

 

Задачи от състезанието: Задачите от турнирите са публикуват редовно в 

списание Математика, както и в 4 книги на издателство Регалия . 

Прилагаме темата за 4 клас от последното състезание. 

 

Резултати: Коледното математическо състезание помага за откриването на 

талантливи деца, които по различни причини не са попаднали в специализирани 



училища или паралелки. То е най-масовото българско математическо 

състезание. 

 

За контакти и допълнителна информация: 

E-mail: dimitrov@netbg.com 

http://iztok-smb.hit.bg 
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