
СЪЮЗ НА МАТЕМАТИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ СЕКЦИЯ БУРГАС 
  

XIX СЪСТЕЗАНИЕ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ 

“СВЕТИ НИКОЛАЙ ЧУДОТВОРЕЦ” 
  

ДО ДИРЕКТОРА 

НА …………. 

ОБЛАСТ  БУРГАС 

  
УВАЖАЕМИ Г-Н/ УВАЖАЕМА Г-ЖО ДИРЕКТОР, 

 

За деветнадесета поредна година Съюзът на математиците в България – секция Бургас, 

организира регионално състезание по математика и информационни технологии “Свети Николай 

Чудотворец”, посветено на 6 декември – празника на град Бургас:  

● Състезанието по математика е за ученици от I до XII клас и ще се проведе на 

27.11.2016 г., неделя от 10:00 до 12:30 часа в сградите на ППМГ „Акад. Никола Обрешков“ – гр. 

Бургас и ОУ „Братя Миладинови“ – гр. Бургас.  

● Състезателната тема по математика в класовете II, III, V, VI и от VIII до XII клас 

съдържа 20 въпроса, от които 14 са с избираем отговор, 6 въпроса са с кратък свободен отговор и 1 

задача, на която трябва да се направи пълно решение.  

● Състезателните теми за IV и VII класове ще бъдат по формата за прием в 

природоматематическа гимназия (и езиковите гимназии и техникуми).  

● Състезателната тема за I клас ще бъде (както и в предишните години) от 10 задачи, 

придружени с илюстрации.  

● За състезанието по информационни технологии състезателните групи са III-IV, V-VI, 

VII-VIII, IX-X, XI-XII клас и всяка тема съдържа тест с 20 въпроса и 2 практически задачи. 

● Регистрацията на участниците става само чрез заявка на email: snc_2016@abv.bg    

(с копие до mathschool_bs@abv.bg), публикувана на сайта на СМБ – Бургас – www.smbburgas.com.  
● Разпределението на участниците по зали за състезанието по математика и 

информационни технологии ще бъде изнесено на 26.11.2016 г. на сайта на СМБ – Бургас – 

www.smbburgas.com и на сайтовете на училищата-домакини. Участниците да се явят в 09.30 часа на 

определените места. 

Класирането ще бъде индивидуално и отборно. В състезанието по математика специално 

жури ще присъди награда за оригинално решение на състезателна задача. Ще бъдат присъждани 

грамоти на учители за отлично представяне на техни ученици. Отборното класиране ще се формира 

както следва:  

1. По математика - най-добрите четири резултата от училище по випуски (за учениците от 

ППМГ “Акад. Н. Обрешков” гр. Бургас и други МГ/ПМГ ще има отделно класиране); 

2. По ИТ - най-добрите четири резултата от училище по випуски. 

3. Обявяването на резултатите и награждаването на отличилите се ученици ще бъде на          

6 декември 2016 г., като точния час и място ще бъдат обявени на сайта на СМБ – секция Бургас. 
 

Таксата за правоучастие за състезанието е 10 лева на ученик и се внася от 15 до 25 ноември 

по училища или по банков път– колективно или индивидуално. Не се допускат записвания след 

25. 11. 2016 г.!  

Банкова сметка:  

Инвестбанк,  

Банков код: IORT8165  

Сметка No. BG65IORT81651000004000  

Валута: BGL  

СМБ – Бургас – ЕООД  

  

За допълнителни указания можете да пишете на регистрационния емайл или да получите 

информация от сайта.  

  

С уважение:  

Динко Раднев,  

Председател на СМБ – Бургас,  

Тел.: 0887 61 30 69, 0882 66 66 47  
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