
ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ „АКАД. НИКОЛА ОБРЕШКОВ” 
БУРГАС 

 
                                                                               УТВЪРЖДАВАМ! …………….. 
                                                                                КРАСИМИР СТОЯНОВ 
                                                                                ДИРЕКТОР 

 
РЕГЛАМЕНТ 

за приемане на ученици в V клас  
в ПМГ”Акад. Н. Обрешков” гр. Бургас 

за учебната 2015-2016 година 
 

I. В съответствие с Решение на Педагогическия съвет на ПМГ „Акад. Никола 
Обрешков”-Бургас – Протокол № 4/15.01.2015 година, за учебната 2015/2016 година в 
V клас ще се приемат 4 паралелки по 28 ученици.  

II. Всички ученици, кандидатстващи за прием в V клас за учебната 2015/2016 
година, трябва да са завършили успешно ІV клас през 2014/2015 учебна година и да 
притежават свидетелство за завършен начален етап на основно образование. 

III. Учениците, които желаят да кандидатстват за прием в V клас в ПМГ за 
учебната 2015/2016 година, трябва да се явят на математическото състезание 
„Общоградски преглед на знанията по математика“ (ОПЗМ), което ще се проведе 
в сградата на ПМГ „Акад. Н. Обрешков“ – Бургас на 07.06.2015 г. (неделя) от 9:00 
часа. 

За записване в състезанието ОПЗМ се подават следните документи: 
1. Заявление по образец, попълнено саморъчно от родител/настойник на детето. 
2. Копие от вносна бележка за внесена по банков път такса от 15 лв. по сметката 

на Училищното настоятелство на ПМГ „Акад. Н. Обрешков“ – Бургас 
 

СНЦОД - УН на ПМГ „Акад. Никола Обрешков“ – гр. Бургас  
Банкова сметка  
SOCIETE  GENERALE  ЕКСПРЕСБАНК 
IBAN: BG62TTBB94001526460819 
BIC: TTBBBG22  
Основание за внасяне: Участие на ………………………………………….. в ОПЗМ на 7.06.2015 г.  

име, презиме и фамилия на ученика 
 

3. Служебна бележка, издадена от училището, в което ученикът е завършил ІV 
клас, удостоверяваща броя получени точки на Националното външно оценяване по 
математика, проведено от МОН на 08.05.2015 г. 

4. Копие на удостоверение за завършен начален етап на основно образование. 
Документите се подават в сградата на училището, на партерния етаж, всеки 

работен ден от 01 юни 2015 г. до 04 юни 2015 г. (включително) от 08:30 до 17:00 
часа.  

Разпределението на учениците по зали ще бъде обявено в сайта на гимназията на 
6 юни 2015 г. и изнесено на фасадата на сградата на 7 юни 2015 година. 

Учениците трябва да заемат работните си места на 7 юни 2015 г. до 8:30 часа. 
Учениците трябва да носят със себе си документ за самоличност със снимка 

(ученическа книжка, лична ученическа карта или паспорт) и бланката (талон) с 
входящия си номер. 

 



Състезанието е анонимно. 
Състезателната тема включва 10 задачи с описателни решения, всяка от които се 

оценява с максимален брой 20 точки. Времето за работа е до 210 минути. Учениците 
работят със син химикал, черен молив и пособия за чертане. 

Непосредствено преди състезанието ОПЗМ изслушват инструктаж от квесторите 
в залата. 

Условията на задачите могат да се изнасят от сградата на училището не по-рано 
от 90 минути след началото на състезанието (когато върху тях не се налага да се 
работи). 

Обявяване на резултатите от ОПЗМ – до 19 юни 2015 г. (включително) 
 

IV. Подборът на поканените за ученици в V клас за учебната 2015/2016 
година ще се извърши в съответствие с рейтингова система за ученика, както 
следва: 

Окончателният брой точки ще се сформира като сума от: 
1. Точките, получени на ОПЗМ; 
2. Точките, получени на националното външно оценяване по математика, 

проведено от МОН на 08.05.2015 г. 
3. Годишната оценка по математика от свидетелството за завършен начален 

етап на основно образование. 
Обявяване на списъка с поканените за ученици в V клас за учебната 2014/2015 

година в ПМГ „Акад. Н. Обрешков“ – Бургас – до 19 юни 2015 г. (включително) 
V. Записване по паралелки на поканените ученици ще се извършва от 22 юни 

до 24 юни 2015 г.(включително) от 08:00 до 16:30 часа.  
При незаписване на всички поканени за ученици в V клас за учебната 2015/2016 

година, незаетите места се попълват от следващите в класирането ученици. 
Попълване на незаетите места от резерви – на 25 юни 2015 г.  
 

Необходими документи за записване на новоприетите петокласници: 
1. Заявление по образец от родител/настойник на детето. 
2. Оригинал на свидетелство за завършен начален етап на образование. 
3. Декларация за информирано съгласие. 
4. Декларация-съгласие за участие на детето в уводен курс по руски/немски 

език, който ще се проведе в началото на месец септември 2015 година. 
5. Удостоверение за преместване. 
6. Здравна профилактична карта. 

При невъзможност за представяне в указания срок на документите по т.5 и 
т.6 те се подават от 09 до 11 септември 2015 г. 

7. В седемдневен срок (от 16.09.2015 година до 22.09.2015 г. включително), 
ученикът следва да предостави в медицинския кабинет на гимназията талон за 
здравното и имунизационното си състояние, издаден от личния лекар. 
 
 
 


