
Пролетно математическо състезание за ученици от IV клас 

  

Изх. № РУО1- 6097/16.03.2018 г. 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ 

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 

В изпълнение на заповед № РД09-5411/12.10.2017г.на министъра на образованието и науката във 

връзка с организирането и провеждането на ученическите олимпиади и националните състезания в 

държавните, общинските и частите училища на територията на Република България и съгласно 

Приложение № 1 и Приложение № 3 на съшата заповед Ви уведомявам, че Пролетното 

математическо състезание за ученици от IV клас ще се проведе на 31.03.2018 г.(събота) 

от 09:00 ч., както следва: 

В 56. СУ „К. Иречек“, район „Люлин“, ул. „Търново“ № 37, гр. София, email: su56@abv.bg – за 

учениците от училищата в районите Люлин(без учениците от 79. СУ „Индира Ганди“), Надежда, 

Нови Искър, Овча купел, Сердика, Средец, Триадица. 

В 79. СУ „Индира Ганди“, район „Люлин“, ул. „Полк. Ст. Топузов“ № 
6, email: souigandi@abv.bg – за учениците от училищата в районите Банкя, Витоша, Връбница, 

Възраждане, Илинден, Красна поляна, Красно село и учениците от 79. СУ „Индира Ганди“. 

В 81. СУ „Виктор Юго“, район „Младост“, ж. к. Младост 3, ул. „Бъднина” № 
3, email: sou81@abv.bg – за учениците от училищата в районите Младост (без учениците от 128. 

СУ „Алберт Айнщайн“), Оборище, Панчарево, Подуяне, Слатина, Студентски. 

В 128. СУ „Алберт Айнщайн“, район „Младост“, ж.к. „Младост“ 2, email: souaa@abv.bg – 

за учениците от училищата в районите Изгрев, Искър, Кремиковци, Лозенец и учениците от 128. СУ 

„Алберт Айнщайн“. 

Моля в срок до 26.03.2018 г. да изпратите на електронните пощи на училището домакин, 

определено за участие в състезанието на учениците от Вашето училище и на e-

mail ruo.sf.lgavrailova@gmail.com във формат Excel списък на учениците от повереното Ви училище, 

които желаят да участват в състезанието, списък на учениците, подали декларации по т.2 от Раздел 

V „Популяризиране на резултатите от олимпиадите“ на Приложение №1 към заповед № РД 09-

5411/12.10.2017 г.на министъра на образованието и науката (за непубликуване на резултатите), 

както и трите имена и предмет, по който преподават на квесторите(на всеки 5 ученици по един 

квестор). 

Състезанието е анонимно. Учебното съдържание е по учебната програма за задължителната 

подготовка (задача 1 и задача 2) и по учебната програма за свободноизбираема подготовка (задача 

3 и задача 4). Времетраенето на състезанието е 4 часа и 30 минути. 

Квесторите, определени от Вашето училище следва да се явят в училището домакин, определено за 

Вашия район в 07.45 ч. на 31.03.2018 г. за инструктаж. 

Учениците, желаещи да участват в Пролетното математическо състезание следва да се явят в 

определеното за тях училище домакин на 31.03.2018 г.(събота), не по-късно от 08.30 ч., като ще 

бъдат допускани в сградата само срещу документ за самоличност-лична карта или ученическа 

книжка. 
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