
ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ  

НА СЪЮЗА НА МАТЕМАТИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ 

 

 

 

Господин Председател, 

Във връзка със състезанието на Асоциация „Кенгуру без граници“, проведено на 18 март 

2017 г. от Съюза на математиците в България, Ви информирам, че има възможност участници в 

състезанието да се включат в Националния кръг на състезанието „Европейско кенгуру“ на 3 

юни 2017 г. в София. Право на участие в Националния кръг имат най-добре представилите се 

ученици на Областния кръг на състезанието „Европейско кенгуру“, писмените работи от който 

бяха проверени машинно и независимо един от друг от двама членове на Националната 

комисия „Европейско кенгуру“. За всеки ученик, участвал по този начин в Областния кръг (без 

четвърти клас), местните организатори преведоха по 3 (три) лева по сметката на Сдружение 

„Европейско кенгуру“. Тази сума включва отпечатването на бланки с уникални номера, 

разходи по проверките, участие в Генералната асамблея на Асоциация „Кенгуру без граници“ с 

предварително подготвени задачи, изготвяне на английските варианти на темите съвместно с 

държавите, представени на асамблеята, изработване на българските варианти на темите и 

разходите по обсъждането им, арбитраж на писмените работи за допускане до предстоящия 

Национален кръг, награди и сертификати за всички участници в Националния кръг, разходи за 

предстоящото тържество в МОН за награждаване на победителите в Националния кръг, 

участие на най-добре представилите се на Националния кръг в Лятната лагер-школа 

„Европейско кенгуру 2017“ в гр. Трявна от 31 юли до 6 август 2017 г. и други технически и 

организационни разходи. Като изключим проверките на писмените работи, които за 

проведеното от Съюза на математиците състезание не са извършвани от Националната 

комисия, споменатите разходи са в размер на 2 (два) лева за участник. До този момент Съюзът 

на математиците не е участвал във финансирането на споменатите дейности, включително в 

изработването на темите. Придобиване на права за участие в Националния кръг и 

мероприятията след него може да стане след като Съюзът преведе по 2 (два) лева от събраната 

от Съюза такса в размер на 7 (седем) лева от всички участници в състезанието на Асоциация 

„Кенгуру без граници“. Това е задължение на Съюза, а не на участниците.  Общата сума следва 

да се преведе в срок до 10 май 2017 г. по сметка:  

            Сдружение „Европейско кенгуру” 

                                    IBAN BG08 STSA 9300 0023 0766 34 

        BIC STSABGSF; Банка ДСК. 

В същия срок Националната комисия следва да получи и поименно предложение за 

включване на ученици в Националния кръг, изготвено съгласно Регламента на състезанието 

„Европейско кенгуру“ от уеб-страницата на МОН. За всеки предложен ученик Националната 

комисия следва да получи и неговата писмена работа. Изравняването на правата и 

задълженията на участниците в Областния кръг на състезанието „Европейско кенгуру“ и 

участниците в състезанието на Асоциация „Кенгуру без граници“ ще даде възможност на 

Националната комисия да определи критериите за включване в Националния кръг. 

Неизпълнението на задълженията на едната група участници нарушава правата на другата 

група. 

 

 

       Професор Сава Гроздев  

 

София, 4 май 2017 г.                                     

 

        

       Председател на Националната комисия  

                                                                                   „Европейско кенгуру“, представител на 

       България в Европейската  асоциация    

       „Кенгуру без граници“ 


