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Бургас, 30 юни~05 юли 2013 г. 
1. Цели на BIMC 2013 
 1. Да бъде организирано международно математическо състезание за 

ученици от основен етап II (основни училища, горни класове) и 

основен етап III (средни общообразователни училища, по-ниски 

класове). 

2. Да бъдат мотивирани учениците и учителите да подобрят процеса на 

учене и преподаване на математика и мисловни умения на високо 

ниво.  

3. Да бъдат създадени мрежи за международно сътрудничество между 

математици. 

4. Да бъдат предоставени на учениците възможности за обмен на 

математически знания и практика, както и на участващите в 

състезанието градове и държави да представят своята култура. 

5. Да се осъвремени учебната програма, свързана с математиката, в 

съответствие с международните стандарти. 
2. Раздели на състезанието 
 Състезанието BIMC 2013 се състои от 2 раздела: 

1. Раздел ученици от основен етап II (основни училища, горни 

класове) 

2. Раздел ученици от основен етап III (средни общообразователни 

училища, по-ниски класове) 
3. Квалификация на участниците 
 Участниците трябва да притежават следната квалификация: 

1. Основен етап II: Ученици, които не са записани в средни 

общообразователни училища или еквивалентни на тях институции, и 

са родени на или след 01.08.1999 г. 

2. Основен етап III: Ученици, които не са записани в горните класове 

на средни общообразователни училища или еквивалентни на тях, и 

са родени на или след 01.08.1996 г. 
4. Участие и регистрация 
 Участието в състезанието се осъществява чрез покана. Всеки поканен град 

или държава може да регистрира не повече от 2 отбора за участие в даден 
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раздел. Един отбор може да се състои максимум от 6 човека: водач на 

отбора, заместник-водач на отбора и 4 ученици. Изключение правят 

следните държави, които могат да изпратят четири отбора да участват в 

даден раздел на математическите състезания, организирани от 

Изпълнителния комитет на Международното математическо състезание, 

поради техния статут на бивши или предстоящи домакини на 

Международното математическо състезание: България, Китай, Хонг Конг, 

Индия, Индонезия, Макао, Непал, Филипините, Южна Африка, Южна 

Корея , Тайван и Тайланд. 
5. Видове състезания 
 Ще има два вида състезания във всеки раздел, а именно индивидуални и 

отборни състезания. Всички участници трябва да участват и в двете 

състезания и другите мероприятия, съгласно програмата. 
6. Материали за състезанието 
 Участващата държава трябва да изпрати десет предложени задачи за 

състезанията от Основен етап II (същото се отнася и за състезанията от 

Основен етап III); т.е. 5 за индивидуалното състезание и други 5 за 

отборното състезание, написани на английски език. Задачите трябва да се 

изпратят на Комитета на Международното математическо състезание 2013 

не по-късно от 30 май 2013 г. за подготовка на материалите за състезанието. 

Водачите на отбори трябва да избягват да дават инструкции на своите 

състезатели на базата на конкретните задачи, предложени и изпратени на 

организаторите. Материалите за състезанието могат да бъдат преведени на 

езика на всяка една държава на 01.07. 2013 г., след церемонията по 

откриването. 
7. Техническа комисия на BIMC 2013 
 

Техническата комисия на BIMC 2013 е съставена от експерти от България 

и членове на Изпълнителния комитет на Международното математическо 

състезание. 

8. Награди и призове 
 ∘Индивидуални награди: златни, сребърни, бронзови медали и 

Сертификат за постигнати резултати 

Приблизително две-трети от състезателите ще получат индивидуални 

награди, под формата на златни, сребърни и бронзови медали, както и 

сертификат за постигнати резултати, в приблизително съотношение 

1:2:3:4. 

∘Групови награди: шампионска купа, купи за второ и трето място  

Ще бъде сумиран най-високият резултат на трима от състезателите от 

всеки един отбор в индивидуалното състезание. Призове ще бъдат 

раздадени на най-добрите отбори с най-висок резултат, под формата на 

една шампионска купа, две втори места и три трети места. Ако има равен 

резултат, ще спечели отборът, чийто четвърти състезател постигне 
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най-висок резултат в индивидуалното състезание.  

∘Отборни награди: шампионска купа, купи за второ и трето място 

В отборното състезание, общият сбор точки на всички състезатели от 

един отбор се смята за резултат на отбора. Отборите първо се класират по 

техния общ резултат. При равни резултати се взема предвид резултата от 

индивидуалните задачи, като се започва с най-трудната. Призове ще 

бъдат раздадени на един шампион, два отбора на второ място и три 

отбора на трето място от различните групи. Групирането ще бъде 

направено чрез теглене на жребий.  

∘Цялостни награди: Голяма шампионска купа, купи за второ и трето 

място 

Цялостната награда се присъжда, като се изчислява сборът от резултатите 

на четиримата участници в даден отбор от индивидуалното състезание, и 

резултатът на отбора от отборното състезание. Максималният брой точки 

е 4×150+400=1000 (за EMIC) и 4×120+400=880 (за IWYMIC). Присъждат 

се също така и призове за второ и трето място. 

∘Сертификати: Всеки участник ще получи сертификат за участие в 

Международното математическо състезание 2013. 
 Период на регистрация и процедура 
 ∘Заинтересованите градове или държави трябва да изпратят формуляр за 

участие по електронната поща (на e-mail: bimc2013@gmail.com с копие 

до ccmp@seed.net.tw ) не по-късно от 01.03. 2013 г. Организаторите ще 

изпратят отговор за приета регистрация на отборите не по-късно от 

15.03.2013 г. 

∘Попълнен регистрационен формуляр трябва да бъде изпратен по 

електронна поща на организаторите не по-късно от 20.05.2013 г. 

∘Всеки от участващите отбори трябва да информира организаторите 

относно датите и часовете на своето пристигане и заминаване на/от 

Международно летище Бургас не по-късно от 15.06. 2013 г. 
10. Разходи 

 ∘Организаторите ще поемат всички официални разходи, включващи храна, 

настаняване, транспорт и разглеждане на забележителности за отборите 

на всяка поканена държава или град за времето на официалното 

провеждане на BIMC 2013 (30 юни~5 юли 2013 г.).  

Участниците, които възнамеряват да останат в България по-дълго от 

дните на официалното провеждане на състезанието (по-ранно пристигане 

или по-късно отпътуване) поемат своите разходи за настаняване и храна. 

Наблюдатели, родители и други придружаващи лица трябва да заплатят 

такса за настаняване, храна, транспорт и разглеждане на 

забележителности по време на официалното състезание. Допълнителна 

информация ще бъде предоставена на по-късен етап. 

Може да се наложи участниците да делят обща стая със свои 

съотборници или с членове на другите отбори. 

mailto:bimc2013@gmail.com
mailto:ccmp@seed.net.tw
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∘ Всеки участващ отбор отговаря за разходите за пътуване от своята 

държава до Международно летище Бургас, включително такси за 

издаване на виза и други разходи при влизане в България. 
11. Предварителна програма 

 

30 юни 2013 г. 

Пристигане на Международно летище Бургас, 

Регистрация в хотелите (информация за хотелите ще бъде 

предоставена по-късно) 

01 юли 2013 г. 

Церемония по откриването,  

Математически пъзели и игри   

Математическа конференция ,  

Среща на водачите на отбори,  

Превеждане на материалите за състезанието от водачите на отбори 

02 юли 2013 г. 

Международно математическо състезание 2013  

Състезание за Основен етап II и Основен етап III 

(Индивидуално състезание: 09:00 ч., Отборно състезание : 14:00 ч.)  

Водачите на отбори разглеждат забележителности 

Културна вечер 

03 юли 2013 г. 

Разглеждане на забележителности 

Среща на водачите на отбори (оценяване решенията на задачите от 

водачите на отбори) 

04 юли 2013 г. 
Церемония по награждаване и закриване на състезанието, пазаруване, 

свободно време  

 
05 юли 2013 г. Отпътуване на участниците  

12. Официални езици 
 

Английски, китайски и български са официалните езици на 

Международното математическо състезание България 2013.  

13. Организатор 
   - Община Бургас 

- Министерство на образованието 

- Регионален инспекторат по образованието – Бургас 

- Съюз на българските математици 

- Природо-математическа гимназия – гр. Бургас 

 
14. Медицинска помощ за участниците 

 Организаторите ще осигурят застраховка при злополуки за всички 

участници по време на официалното провеждане на състезанието. 

Застраховката ще покрива злополуки, водещи до смърт или трайни 

физически увреждания; следователно, на всички участници се препоръчва 

да си направят медицинска застраховка. 
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15. Допълнителна информация 
 Всяка участваща държава трябва да направи следното: 

∘  Да информира организаторите предварително за всякакви диетични 

изисквания или ограничения; 

∘  Да подготви 5-минутно културно представяне на своята страна за 

културната вечер; 

∘  Да изпълни процедурите за издаване на виза преди пристигането си в 

България. 

- Потърсете информация в уеб-страницата на Министерство на външните 

работи на Република България (www.mfa.bg), за да избегнете евентуални 

проблеми/неудобства. 

 


