
Природо-математическа 
гимназия  

“Академик Иван Ценов”  
гр.Враца 

За учебната 2015/2016 година е 
обявен прием в пети клас, както 

следва: 

 Две паралелки за млади математически 
таланти (52 ученици) 

 Интензивно изучаване на математика и 
информационни технологии технологии 

 Изучаван чужд език - английски език 

 Ред и условия за прием 

1. Успешно завършен четвърти клас; 

2. Резултати от математически състезания и 
олимпиади: 

 класирани до десето място на “Пролетни 
математически състезания” 2015 год.; 

 класирани до трето място на Областен 
кръг на олимпиадата по математика, 2015 
год. с не по-малко от 75% от максималния 
брой точки; 

 класиране от математическите 
състезания "Млади таланти", които ще се 
проведат на 25 април 2015 г. и на 16 май 
2015 г. от 10 часа (в крайното класиране 
се взема по-високата оценка от двете 
състезания) 

Заявки за участие в състезанията "Млади 
таланти" ще се приемат от 15 април и от 7 
май 2015. 

http://pmg-vratsa.org/ 

Прием 2015—2016 година 

V клас 

Директор 092/62-47-26 

Канцелария - 092/62-41-69 

е-mail: pmg_vratsa@abv.bg 

http://pmg-vratsa.org 

Природо-математическа гимназия  

“Академик Иван Ценов” гр.Враца 

Стилът в образованието! 



Прием след завършен ІV клас - 2 паралелки със засилено изучаване на математика 

Ред за записване: 

до  31 май - обявяване на окончателния списък 
с приетите ученици; 

от 2 до 3 юни -  от 8 до 16 часа - записване на 
приетите ученици, класиранит от състезанията 
“Млади таланти” ; 

04 юни, 10 часа – обявяване на свободните 
места след първо класиране; 

5  юни – записване на приетите на второ 
класиране ученици и попълване на обявените 
свободни места. 

Необходими документи  

за записване: 

 Удостоверение за завършен начален етап 

на основно  образование (ІV клас) през 

учебната 2014/2015г.(оригинал). 

 Характеристика на ученика 

 Лична амбулаторна карта 

 Удостоверение за преместване от 

училището, от което идва ученикът  

(ако идва от СОУ, ОУ или ЕГ). 

 Акт за раждане  - ксерокопие 

Математическо състезание 
"Млади таланти" 2015 г.  

25 април 2015 г.  
от 10.00 до 12.00 часа 

 Подаване на заявления за 
участие в състезанието ще се 
приемат  от 15 - 24 април 2015 г. 
от 8.00 до 16.00 ч. в 
канцеларията на ПМГ.  

 Резултатите от състезанието ще 
бъдат обявени на 27.04.2015 г. 
на сайта на ПМГ и на входа на 
гимназията. 

 

Математическо състезание 
"Млади таланти" 2015 г.  

16 май 2015 г.  
от 10.00 до 12.00 часа 

 Подаване на заявления за 
участие в състезанието ще се 
приемат  от  7 - 15 май 2015 г. 
от 8.00 до 16.00 ч. в 
канцеларията на ПМГ.  

 Резултатите от състезанието ще 
бъдат обявени на 17.05.2015 г. 
на сайта на ПМГ и на входа на 
гимназията. 


