


резултат. 

 (2) Оценките от ал.1, т.1 се превръщат в точки съгласно чл.9, ал.10 от НАРЕДБА № 11 от 

01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците. 

 (3) Точките, които участват в класирането, съгласно чл.6, ал.1, т.2, се получават, като 

резултатът на ученика от всяко състезание се умножи със съответен коефициент. 

Чл.7. (1) Коефициентите за посочените в чл.6, ал.1 състезания са: 

 

 
Максимален 

брой 
Коефициент 

Максимален брой 

точки при 

балообразуването 

Областен кръг на олимпиадата по 

математика 
21 точки 8 168 точки 

Математическо състезание „Математика 

за всеки“ 
100 точки 3 300 точки 

 

Чл.8. В класирането за прием участват ученици, които са: 

1. подали заявление до директора на ПМГ „Христо Смирненски“ – Перник, в което са 

посочили своето желание;  

2. представили копие на документа с резултатите от областния кръг на олимпиадата по 

математика и/или от състезанието „Математика за всеки“ – само за ученици от друга област; 

3. представили копие на удостоверение за завършен начален етап. 

Чл.9. Класирането се извършва в низходящ ред от училищна комисия, определена със заповед на 

директора. 

Чл.10. В случай че има кандидати с бал, равен на бала на последния приет, и с броя им се 

надхвърля утвърденият държавен план–прием, то тези кандидати се класират в низходящ ред по 

точките от състезанието „Математика за всеки“.  

Чл.11. Над утвърдения брой ученици в държавния план–прием по чл. 2 може да се приемат:  

(1) Близнаци, когато поне един от тях е приет по реда на този Регламент и отговаря на 

условията по чл.5. 

(2) Ученик с двама починали родители при заявено от него желание и ако отговаря на 

условията по чл. 5.  

Чл.12. Дейностите по приемането на документи, класирането и записването се оповестяват 

своевременно на официалната страница на ПМГ „Христо Смирненски “ ( pmg-pernik.com ). 

Чл.13. Приемът се извършва до 30 юли 2020 г. 

Регламентът е приет на заседание на Педагогическиясъвет с Протокол № 7 / 15.05.2020 г. 


