
Математическа литература, издадена и/или разпространявана  

от Унимат СМБ ЕООД  
 

1. Български математически състезания 2003-2005, 188 стр., съдържа условията и 

решенията на всички задачи от зимното и пролетното национални състезания, областния и 

националния кръг на олимпиадата, контролните за определяне на националните отбори, 

балканската и международната олимпиади за 2003, 2004 и 2005 г.                            (изчерпана) 

2. Български математически състезания 2006-2008, 230 стр., съдържа условията и 

решенията на всички задачи от есенното (от учебната 2007-08), зимното и пролетното 

национални състезания, областния и националния кръг на олимпиадата, контролните за 

определяне на националните отбори, балканската и международната олимпиади за 2006, 

2007 и 2008 г.                                                                                                     Единична цена: 11.00 лв. 

3. Български математически състезания 2009-2011, 200 стр., съдържа условията и 

решенията на всички задачи от есенното, зимното и пролетното национални състезания, 

областния и националния кръг на олимпиадата, контролните за определяне на 

националните отбори, балканската и международната олимпиади за 2009, 2010 и 2011 г.                 

                                                                                                                                   Единична цена: 11.00 лв. 

4. Олимпийски теми 2004, 96 стр., съдържа лекции, прочетени при подготовката на 

националния ученически отбор по математика през 2004 г.          (изчерпана)  

5. Олимпийски теми 2006, 92 стр., съдържа лекции, прочетени при подготовката на 

националния ученически отбор по математика през 2006 г.                Единична цена: 5.00 лв. 

6. Олимпийски теми 2008, 100 стр., съдържа лекции, прочетени при подготовката на 

националния ученически отбор по математика през 2008 г.                Единична цена: 7.00 лв. 

7. Олимпийски теми 2010, 88 стр., съдържа лекции, прочетени при подготовката на 

националния ученически отбор по математика през 2009-10 г.           Единична цена: 7.00 лв. 

8. Математически турнир Иван Салабашев, 160 стр., с условията и решенията на всички 

задачи от турнира от 2002-2005 г. Задачите са тестови, с теми от 2 до 12 клас.       (изчерпана)  

9. Математически турнир Иван Салабашев 2006-2007, 64 стр., съдържа условията и 

решенията на всички задачи от турнира от 2006-2007 г.                         Единична цена: 5.00 лв. 

10. Математически турнир Иван Салабашев 2008-2009, 64 стр., съдържа условията и 

решенията на всички задачи от турнира от 2008-2009 г.                         Единична цена: 5.00 лв. 

11. Математически турнир Черноризец Храбър 2002-2005, 188 стр., съдържа условията и 

решенията на всички задачи от турнира от 2002-2006 г. включително. Задачите са тестови, с 

теми от 2 до 12 клас.                                                                                       Единична цена: 10.00 лв. 

12. Математически турнир Черноризец Храбър 1992-2001, 128 стр., съдържа условията и 

решенията на всички задачи от турнира от началото на турнира (1992) до 2001 г. 

включително. Задачите са тестови, с теми от 8 до 12 клас.                     Единична цена: 6.00 лв. 

13. Балкански олимпиади по математика, 72 стр., съдържа условията и решенията на всички 

задачи от проведените до 2006 г. 23 балканиади по математика.         Единична цена: 5.00 лв. 

14. Национални олимпиади по математика 2008, 92 стр., съдържа условията и решенията на 

всички задачи от националните олимпиади на Китай, Русия, САЩ, Иран, Румъния, Япония 

и др. през 2008 г.                                                                                                Единична цена: 7.00 лв. 

15. Национални олимпиади по математика 2009, 96 стр., съдържа условията и решенията на 

всички задачи от националните олимпиади на Китай, Русия, САЩ, Румъния, Япония, 

Виетнам, Ю. Корея и олимпиадите Туймаада и Жаутиков през 2009 г.  

                                                                                                                                           Единична цена: 7.00 лв. 



16. Национални олимпиади по математика 2010, 100 стр., съдържа условията и решенията 

на всички задачи от националните олимпиади на Китай, Русия, САЩ, Иран, Япония, Ю. 

Корея и олимпиадата Жаутиков през 2010 г.                                            Единична цена: 7.00 лв. 

17. Национални олимпиади по математика 2011, 96 стр., съдържа условията и решенията на 

всички задачи от националните олимпиади на Китай, Русия, САЩ, Иран, Тайван и 

олимпиадите Туймаада и Жаутиков през 2011 г.                                                           (изчерпана) 

18. Национални олимпиади по математика 2012, 82 стр., съдържа условията и решенията на 

всички задачи от националните олимпиади на Китай, Русия, САЩ, Иран, Южна Корея, 

Сингапур и олимпиадата Жаутиков през 2012 г.                                     Единична цена: 7.00 лв. 

19. Геометрия в картинки, 128 стр., съдържа интересна колекция от геометрични факти, 

описани само чрез чертежи с идеята обучение по геометрия да се базира на разсъждения 

върху чертежите (превод от руски, автор А. Акопян).                            Единична цена: 8.00 лв. 

20. Елементарна теория на числата с алгоритми, 131 стр.                     Единична цена: 7.00 лв. 
 

 

При поръчка на над 10 броя има отстъпки.  

За контакти: Петър Бойваленков, 02-979-28-06, peter@math.bas.bg  

За контакти в ПМГ–Бургас: Динко Раднев, mathschool_bs@abv.bg. 


