РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на образованието и науката
Регионално управление на образованието – Ловеч
№ РД 04-............../............02.2018 г.
ДО НАЧАЛНИКА
на РУО
град ...................
Относно: Национално състезание по математика за ученици от профилирани гимназии и
паралелки на СУ с чуждоезиков профил
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН НАЧАЛНИК,
Съгласно Заповед № РД 09-5411/12.10.2017 г. на Министъра на образованието и науката, с
която са определени Изискванията по организирането и провеждането на ученическите
олимпиади и национални състезания, Приложение № 3, през учебната 2017/2018 година, на 23,
24 и 25 март 2018 година в Луковит ще се проведе традиционното
НАЦИОНАЛНО
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ПРОФИЛИРАНИ ГИМНАЗИИ И ПАРАЛЕЛКИ НА СУ С ЧУЖДОЕЗИКОВ ПРОФИЛ.
Регламентът на състезанието може да намерите на страницата на Министерството на
образованието и науката в рубриката Олимпиади и състезания.
Състезанието ще се проведе в СУ „Алеко Константинов“ – Луковит. Състезанието е
индивидуално и в него могат да участват ученици от VIII до XII клас. Национално жури
подготвя състезателните теми и организира проверката и оценката на писмените работи.
За учениците от XII клас състезанието е анонимно. Резултатите на първенците от XII клас
могат да се признават за оценки по математика на конкурсните изпити по решение на висшите
учебни заведения.
На закриването на състезанието ще присъства Мария Габриел – еврокомисар по цифрова
икономика и общество, която ще проведе разговор с учениците във връзка с цифровизацията на
ЕС, киберсигурността и авторските права. Тя ще награди и първенците от състезанието.

Състезанието е включено в Програмата с мерки за закрила на деца с изявени дарби по
чл.11, ал.1 на Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени
дарби, според която учениците, класирани на І, ІІ и ІІІ място могат да ползват право на
едногодишна стипендия.
Настаняване: училищата сами заявяват нощувките в избрания от тях хотел.
Нощувките са организирани в:
Хотел „Дипломат Плаза“ – Луковит - 160 места
Нощувка със закуска – 32 лева на вечер на легло;
Хотел „Дипломат Парк“ – Луковит - 98 места:
Нощувка със закуска – 25 лева на вечер на легло;
За контакти и повече подробности за двата хотела и настаняването:
Отдел Маркетинг и продажби:
Габриела Василева
Тел. 0879300899
www.diplomatplaza.com
www.diplomatpark.com
По въпроси, свързани с настаняването на участниците може да се обръщате към Радослав
Хитов, директор на ПЕГ „Екзарх Йосиф I“ – Ловеч.
Заявките (Приложение 1) за участие да се изпратят най-късно до 09.03.2018 г. на адрес:
5500 Ловеч
ул. “Търговска” № 43
РУО – Ловеч
За Таня Ичева – ст. експерт по математика
Към всяка заявка да бъде приложен списък по образец (Приложение 2) с трите имена на
участниците по класове.
Приложение 1 и Приложение 2 изпращайте и на ел. поща на Т. Ичева t_icheva@abv.bg и на
Радослав Хитов fls@lovechnet.com
За да бъде законосъобразно публичното оповестяване на резултатите от състезанието,
трябва да бъде дадено изрично информирано съгласие на законните представители на
учениците, съгласно разпоредбата на чл. 4, ал. 1, т. 2 от ЗЗЛД. В тази връзка Ви изпращам
Декларация за информирано несъгласие (Приложение 4), която ръководителите на отборите
да представят попълнена при регистрацията.

Телефони за информация: 068/603 808 – Т. Ичева
GSM 0888537258; 0879800839
Радослав Хитов – 0879590410 – по въпроси, свързани с
настаняването.
Моля, чрез експертите по математика, да информирате заинтересованите училища и
паралелки от Вашата област за състезанието.
Приложения:
1. Заявка за участие (Приложение 1)
2. Списък на участниците (Приложение 2)
3. Програма за състезанието
4. Декларация за информирано несъгласие от родителите на учениците
5. Разписание на автобусите от и за Луковит

ЕЛЕНКО НАЧЕВ
Началник на РУО – Ловеч

