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Стилът в образованието! 

За учебната 2017/2018 година  
е обявен държавен план-прием  

Една паралелка за млади математи-
чески таланти (29 ученици) 

Учениците ще имат възможност да изучават 
допълнително математика 4 часа седмично в 
V клас и 5 часа седмично в VI и VII клас през 
тригодишния курс на обучение.  

 Ред и условия за прием 

1. Успешно завършен четвърти клас; 

2. Резултати от: 

 националното външно оценяване по ма-
тематика за учебната 2016/2017 г., което ще 
се проведе на 12.05.2017 г. в училището, в 
което се обучава ученикът през учебната 
2016/2017 г.; 

 математическо състезание „Европейско 
кенгуру“ – областен кръг, проведено на 
18.03.2017 г. в ППМГ „Акад. Ив. Ценов“, гр. 
Враца.;  

 математическо състезание „Питагор“, 
което ще се проведе на 14.05.2017 г. в ППМГ 
„Акад. Ив. Ценов“, гр. Враца; 

Ако ученикът се е явил на областния кръг 
на олимпиадата по математика и резултатът 
е по-добър от този на състезанията 
„Европейско кенгуру“ и „Питагор“, той може 
да кандидатства с този резултат.  

Прием 2017-2018 година 

V клас 

Балът за прием на ученици в V клас  
се формира в точки въз основа  

на сума от: 

1. националното външно оценяване  по 
математика - максимален брой точки 20 
(двадесет); 

2. средния успех от учебните предмети от 
раздел А на удостоверението за завършен 
начален етап на основното образование, 
превърнато по скалата в точки — макси-
мален брой точки – 50 (петдесет); 

3. сумата от резултатите от математичес-
кото състезание „Европейско кенгуру“, 
максимален брой точки – 100 (сто), и от 
математическото състезание „Питагор“, 
максимален брой точки – 100 (сто). 

 Ако ученикът се е явил на областния 
кръг на олимпиадата по математика и 
резултатът му е по-добър от този на състе-
занията „Европейско кенгуру“ и 
„Питагор“,  той може да кандидатства с 
този резултат, приравнен към максима-
лен брой точки – 200 (двеста).  

 

За повече информация следете сайта на  
ППМГ “Акад. Ив. Ценов”, Враца. 



Прием след завършен ІV клас - 1 паралелка със засилено изучаване на математика 

Ред за записване: 

19-23 юни – подаване на документи за прием на 

ученици в пети клас в ППМГ Акад. Ив. Ценов”, 
гр. Враца; 

27 юни до 16.30 ч. – обявяване на списък с кла-
сираните ученици; 

28-29 юни от 8 до 16 ч. – записване на класира-
ните ученици; 

29 юни след 16.30 ч. – обявяване на свободните 
места след първо класиране; 

3 юли до 17.30 ч. – записване на приетите на 
второ класиране ученици за попълване на обя-
вените свободни места. 

Необходими документи за записване: 

1. Заявление до директора по образец; 
2. Служебна бележка за резултатите от състеза-
нията или областния кръг на олимпиадата по ма-
тематика – оригинал; 
3. Удостоверение за завършен начален етап на 
основно образование – оригинал. 

Математическо състезание  

"Европейско кенгуру"  

 

18 март 2017 г.  

 

Максимален брой точки  

от състезанието: 100 

Математическо състезание 

"Питагор"   

14 май 2017 г.  

от 09.00 до 11.00 часа 

 

Максимален брой точки  

от състезанието: 100 

    

Заявления по образец за участие в състе-
занието ще се приемат  от 01 до 11 май 
2017 г. от 8.00 до 16.00 ч. в канцеларията 
на ППМГ “Акад. Ив. Ценов”, гр. Враца.  

 Учениците се явяват в ППМГ “Акад. Ив. 

Ценов”, гр. Враца, в деня на провеждане 

на състезанието с документ за самолич-

ност (лична ученическа карта или учени-

ческа книжка), чертожни инструменти, 

молив, гума и синя химикалка (2 бр.) и 

заемат определените им места до 8.30 

часа. 

Необходими документи за кандидатстване: 

1. Заявление до директора по образец; 
2. Копие на служебна бележка за  резултатите от 
състезанията или областния кръг на олимпиадата 
по математика; 
3. Копие от удостоверение за завършен начален 
етап на основно образование. 
* Оригиналите се представят за сверяване. 


