
Календар на математическите състезания 2015/2016 
 

 

Септември 

 VI Фестивал на младите математици „Математически боеве“ IFYM, 6-13.09.2015, 
национално,  Созопол (5-12 кл.) 

 Australian Intermediate Mathematics Olympiad AIMO , (7-10кл) --> 8.09.2015, 
международно дистанционно, София ДАНИС--> 9.09.2015, международно дистанционно, 
Созопол, Академия 21 век  

 IV Софийски математически турнир за малки таланти, 26.09.2015, регионално София, 
ДАНИС ( 5-7г.) 

 

Oктомври 

 Трети математически турнир „Д-р Светлозар Дойчев”, 3.10.2015, регионално, 
Ст.Загора, (2-12 клас) 

 Математическо състезание “Хитър Петър”, 10.10.2015, национално, Габрово, Варна, 
Бургас, София (3-8 клас) 

 Математическо състезание „ Стоян Попратилов“, регионално, Смолян 

 Димитровденско математическо състезание,17.10.2015, регионално, Видин (3-12 клас) 

 Международен турнир „Математика без граници” - есенен кръг, международно 
дистанционно, София и др. 16-25.10.2015 

 Математика с компютър - тема Октомври , национално, дистанционно,  

 Математически турнир “Черноризец Храбър” 31.10.2015, национално, ИМИ 

 Математически турнир "Паисий Хилендарски" 31.10.2015,регионално, Русе 

 XXII Математически турнир “Д-р Петър Берон“ 31.10.2015, регионално, Стара Загора (2-
7клас) 

 

Ноември 

 Математическо състезание "Стоян Заимов" 7.11.2015, регионално, Плевен 

 Софийски математически турнир,7.11.2015, регионално, София 

 Есенен математически турнир, 14-15.11.2015, национално, София 

 Турнир по математика „Димо Малешков”,14.11.2015,  регионално, Пловдив 

 III Математическо състезание "Михаил Сотиров" 14.11.2015, регионално, Перник 

 Областен математически турнир , 14.11.2015, регионално, Кърджали 

 XIX Математическо състезание „Вергил Крумов“ , 21.11.2015, регионално, Силистра 

 Математическо състезание „Турнир на четирите града“, регионално, 

 Математическо състезание „Цвятко Самарджиев“ 28.11.2015, регионално, Габрово 

 Турнир по математика и информационни технологии “Свети Николай 
Чудотворец",28.11.2015, регионално, Бургас 

 Математика с компютър - тема Ноември , национално, дистанционно 

 

Декември 

 XXIV Математически турнир “Иван Салабашев”, 5.12.2015, национално, Стара.Загора и 
др.(2-12клас) 

 Международно математическо състезание ITMO, 10-14.12.2015, международно, 
Малайзия 

 Коледно математическо състезание 13.12.2015 , национално, София и др. 

 Национална олимпиада по математика - Общински кръг, 12.12.2015, регионално 



 Коледно-новогодишно математическо състезание, регионално, Стара Загора 

 Коледно математическо състезание за 4 клас, регионално, Казанлък 

 Международно математическо състезание IMAS , 19.12.2015, международно 
дистанционно, 

 

Януари 

 Седмица на олимпийската математика на ИМИ-БАН, 5-10.01.2016, семинар, София 

 Математическо състезание "Тодор Чимев"- I кръг, регионално, Благоевград, (4-12кл.) 

 Ученическа конференция на УчМИ, 15-17.01.2016,семинар, Враца 

 V Математическо състезание " Роман Хайнацки" , национално, Ямбол, (2-7кл) 

 Зимни математически състезания 22-24.01.2016, национално,  Видин, (8-12кл) 

 Международен турнир „Математика без граници” - зимен кръг, национално, 
дистанционно , 22-31.01.2016 

 

Февруари 

 Национална олимпиада по математика - Областен кръг ,2.02.2016, национално, (4-12кл) 

 XIX Московска олимпиада за малки ученици I-IV клас, международно дистанционно (1-4 
кл) 

 Турнир "Проф. Борислав Боянов" - първи кръг, национално, регионален кръг (ученици 
от МГ и студенти) 

 Математическо състезание "Васил Левски", регионално, Плевен (1-4 кл) 

 Математическо състезание "Васил Левски", регионално, Ловеч (1-7 кл) 

 Математическо състезание "Акад. Никола Обрешков", регионално, Бургас (1-7 кл.) 

 Турнир Обрешков , регионално, Разград (5-12 кл) 

 IV Областен математически турнир "Проф. д-р Димитър Табаков", 20.02.2016, 
регионално, Сливен ( 1-7 кл.) 

 RMM 2016 (Romanian master of Mathematics ), международно, Букурещ 

 

Март 

 Турнир по математика „Румен Грозданов“,12.03.2015,  регионално,  Пловдив 

 Математически турнир на Великотърновския университет за ученици от 11. и 12. клас, 
13.03.2016,регионално, В. Търново 

 Турнир "Проф. Борислав Боянов" - втори кръг, национално, финален кръг, ФМИ София 

 Състезание „Таралеж М“ , национално 

 Математически конкурс "Косьо Косев" I кръг, регионално, Ямбол 

 Математическо състезание “Европейско кенгуру” - Областен кръг, 
19.03.2015,национално 

 Математическо състезание "Млад талант", регионално, Варна 

 Математическо състезание между профилирани гимназии и паралелки на СОУ с 
чуждоезиков профил, 18-20.03.2016, национално, Тетевен 

 Международен турнир „Математика без граници” - пролетен кръг, международно, 
дистанционно, 19-27.03.2016 

 

Април 

 Пролетни математически състезания, 2-3.04.2016, национално , Плевен (4-8 клас) 
/Русе (9-12 клас) 

 V Европейска олимпиада по математика за момичета,10-16.04.2016,  международно, 

 Национална олимпиада по математика - Национален кръг ,15-18.04.2016, София 

 Математическо състезание "Виктор Маринов", 16.04.2016, Свищов 



 Великденско математическо състезание, 23.04.2016, национално 

 Състезание "Математическа атака" , регионално, Русе 

 XVIII Математическо състезание "Великденски елипсоид" , регионално, Стара Загора ( 1-
12клас) 

 SASMO първи кръг, международно, дистанционно 

 X Математическо състезание "Малкият принц" , регионално, Варна 

 Пролетно математическо състезание "Добри Чинтулов", регионално, Сливен 

 Математически конкурс "Косьо Косев" II кръг, регионално, Ямбол 

 

Май 

 Балканска олимпиада по математика BOM, международно, Албания 

 Математически турнир “Акад. Кирил Попов”,6-8.05.2016, Шумен, национално  

 XIX математическо състезание "Св.Георги Победоносец", Монтана, регионално 

 Преглед на знанията по математика и информатика, Варна, регионално 

 Детско математическо състезание "Бухалче", Стара Загора, регионално 

 Балканска олимпиада по математика за малки ученици JBOM, Белград, международно 

 Състезание „Математически предизвикателства“, 29.05.2016,регионално, София, ПЧМГ 

 

Юни 

 Математическо състезание послучай 1 юни - Денят на детето, 1.06.2016, регионално, 
Пловдив 

 XVIII Математическо състезание "Бухалче", регионално, Стара Загора ( 1-4 клас) 

 IV Математически турнир " Акад. Георги Брадиславов", София - 125 СОУ, регионално 

 Математическо състезание “Европейско кенгуру”- Национален кръг,4.06.2016, 
национално, София 

 Математическо състезание „Еврика”,18.06.2016, регионално, София, 107 ОУ 

 

Юли 

 Международен турнир „Математика без граници” - финален кръг, Несебър, 1-3.07.2016 

 57-ма Международна олимпиада по математика IMO , 6-16.07.2016, Хонг Конг 

 Международно състезание за ученици до 13,5 г. PMWC "Ро Leong Kuk“ ,13-18.07.2016, 
 Хонг Конг 

 VIII Международен турнир на младите математици, МТММ, Санкт Петрбург 

 Австралийско математическо състезание „ Австралийско Кенгуру“ , международно 
дистанционно 

 Международно състезание по математика TIMC, 25-30.07.2016, Тайланд 

Август 

 Математически турнир "Академик Тайманов", Казахстан 

 SASMO финален кръг - SIMOS, Тайланд, международно 

 

Септември 

 VII Български фестивал на младите математици, 4-11.09.2016, Созопол 

 


