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Изх. № 7/06 

 

 

 

Уважаеми колеги, 

 

На 18 март 2017 г. (събота) от 11:00 ч. в България ще се проведе поредното издание 

на най-масовото международно математическо състезание „Европейско кенгуру” за 

всички ученици от 1 до 12 клас, които се обучават в дневна, самостоятелна или 

индивидуална форма на обучение в български, общински, държавни и частни училища, 

както и в училища на територията на Република България към чуждестранните посолства. 

Тази година в състезанието ще участват и студенти I курс с отделна тема.  

Въз основа на заповед № РД 09-1369/15.09.2019 г. на министъра на образованието и 

науката състезанието ще се проведе в два кръга – Областен и Национален: 

- Областният кръг за състезателите от 4 клас ще се организира от Регионалните 

управления на образованието и е с времетраене 90 мин. За него не се събира такса 

правоучастие. Резултатите важат за прием в 5. клас съгласно критерии, определени от 

съответните училища. Областният кръг за останалите участници ще се организира от 

всички желаещи съгласно указанията по-долу и след подписване на приложеното 

Съгласие за сътрудничество.  

- Националният кръг на състезанието ще се проведе на 3 юни 2017 г. в София с 

времетраене 75 мин. За този кръг участието е също безплатно без такса правоучастие. 

- Подробностите можете да видите в Регламента на състезанието, качен на сайта на 

МОН: http://minedu.government.bg/?go=page&pageId=16&subpageId=80 

Достъп до самия документ на:  

 file:///C:/Users/User/Downloads/reglament_EKenguru_2016_2017%20(2).pdf 

  

 

УКАЗАНИЯ ЗА ОРГАНИЗАТОРИТЕ 
 

1. Съгласно Регламента на състезанието оценяването на бланките с отговори се 

организира от Националната комисия за организиране и провеждане на националното 

математическо състезание „Европейско кенгуру“ въз основа на цитираната по-горе 

заповед. По отношение на техническата част Националната комисия ще ползва услугите 

на Сдружение с идеална цел в обществена полза „Европейско кенгуру“. 

 

2. Моля в срок до 17 часа на 8 март 2017 г. да уведомите г-жа Красимира Карабашева, 

GSM 0882 031 091, e-mail: bulgarian.kangaroo@gmail.com,  за коя/кои група/и и на какъв 

език възнамерявате да проведете състезанието. На посочения електронен адрес следва да 

изпратите подписано Съгласие за сътрудничество по приложения образец и да 

направите заявка за бройката бланки за попълване на отговори, които да получите на 

посочен от вас адрес. Обработката на бланките ще се извърши машинно. Всички бланки 

носят уникални номера, което не позволява ползването на копия. Неизползваните 

бланки се връщат обратно за отчитане и сравняване с бройката на платените такси.    

http://minedu.government.bg/?go=page&pageId=16&subpageId=80
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3. Организирайте събиране на такса правоучастие, която е препоръчително да бъде в 

размер до 7 лв. на участник. Таксата се събира от Съюз на математиците в България, 

Сдружение „Европейско кенгуру“, училищни настоятелства, фирми и/или други 

организации с легитимна регистрация. Разпределението е, както следва: 

 

 4,00  лв. –  за локална организация на състезанието; 

 3,00 лв. – за машинна проверка от Националната комисия с техническата 

помощ на Сдружение с нестопанска цел в обществена полза „Европейско кенгуру”. 

Таксата в размер на 3,00 лв. се превежда до 8 март 2017 г.  на следната банкова сметка:        
 

Сдружение „Европейско кенгуру” 

                        IBAN BG08 STSA 9300 0023 0766 34 

   BIC STSABGSF; Банка ДСК. 
 

Моля, при банковия превод в платежното нареждане посочвайте от кое 

населено място и/или училище идва съответната сума.  

 

Напомняме ви, че съгласно изискванията на Европейската асоциация „Кенгуру без 

граници“ в срок до 18.04.2017 г. разпространението, включително качването на сайтове на 

задачи и отговори за българското издание на състезанието „Европейско кенгуру“ е 

АБСОЛЮТНО ЗАБРАНЕНО! АБСОЛЮТНО ЗАБРАНЕНО Е СЪЩО ТЕМИТЕ ДА 

ОСТАВАТ У УЧЕНИЦИТЕ! Те се събират от квесторите и се изпращат заедно с 

попълнените бланки с отговори. Детайли по начина на попълване на бланките за машинна 

обработка ще получите след направена заявка за участие съгласно точка 2 на тези 

Указания. 

Попадналите в националната класация ще бъдат поканени за участие в 

Националния кръг, който ще се проведе на 3 юни 2017 г. в София. Информация за него ще 

ви бъде изпратена допълнително. Всички участници в Националния кръг ще получат 

сертификат за участие. Съгласно Наредбата за условията и реда за осъществяване на 

закрила на деца с изявени дарби, за класиралите се от първо до трето място в петте 

възрастови групи ( 3-4, 5-6, 7-8, 9-10 и 11-12 клас), ще получат дипломи, подписани от 

Министъра на образованието и науката (или негов заместник). Връчването ще стане на 

специално организирано тържество, като разходите по участието на наградените ще бъдат 

за сметка на мероприятието. Наградените ученици от 8 до 12 клас ще ползват 

привилегията за получаване на стипендии по цитираната по-горе наредба. Победителите, 

получили пълен брой точки на Националния кръг, ще участват БЕЗПЛАТНО в Лятната 

лагер-школа „Европейско кенгуру“.  

 И тази година покана за участие в състезанието получават учениците със 

специални образователни потребности. За всички тях, независимо от уврежданията, ще 

получите специални теми. Моля за вашето съдействие в състезанието да бъдат включени и 

такива ученици, като за тях се предвижда отделно класиране. Участието на тези ученици 

е безплатно.  
Допълнително ще бъдете информирани за деня и часа на получаване на задачите, 

вида на протоколите с участниците, които следва да изпратите впоследствие, за да бъде 

направена селекцията за Националния кръг на състезанието. Ще бъдете информирани и за 

други важни детайли. 
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ИНФОРМАЦИЯ 

 

Броят на задачите за всички класове е 26, като тези с номера от 1 до 24 са с 

избираем отговор, а последните две – с кратък свободен числов отговор. Първите 10 

задачи се оценяват с 3 точки, вторите 10 с 4 точки, а последните 6 с 5 точки. Максимално 

възможният резултат е 100 точки. Разпределението на възрастовите групи е следното:  

0 група – 1 клас, І група - 2 клас, ІІ група - 3 клас, ІІІ група - 5 и 6 клас, ІV група 

- 7 и 8 клас, V група - 9 и 10  клас, VІ група -  11 и 12 клас. VII група – студенти.  За 

всички групи времетраенето е 90 минути.  

 

 

ВНИМАНИЕ  

 

Първокласници и второкласници не участват в състезанието на френски език. 

Класирането на участниците на френски език е отделно, но се извършва по същия начин 

по класове съгласно Регламента. Френските теми отговарят на следните групи: Epreuve 

Ecoliers = ІІ група, Epreuve Benjamins = ІІІ група, Epreuve Cadets = ІV група, Epreuve 

Juniors = V група, Epreuve Etudiants = VІ група. 

 

 

 

                                                                                      ЖЕЛАЕМ ВИ УСПЕХ!   

 

София, 15.02.2017 г.                    

       Подпис: 

 

 

 

Проф. Сава Гроздев  

Председател на Националната комисия, 

Официален представител на България  

в Асоциацията „Кенгуру без граници“ 

 

 


