
                                                       

 

 

 

 

 

ОБЩИНА ВАРНА 

И 

ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ –  ВАРНА 

 

ОРГАНИЗИРАТ 

МЛАДЕЖКА ИНИЦИАТИВА: „ОЛИМПИАДА ПО ФИНАНСОВА МАТЕМАТИКА ЗА 

СТУДЕНТИ“ 

 

РЕГЛАМЕНТ НА ОЛИМПИАДАТА 

 

 

І. ОСНОВНИ ЦЕЛИ: 

• повишаване интереса на студентите за изграждане на съвременни умения, 

създаване на социална отговорност за управлението на личните финанси и 

инвестирането; 

• мотивиране на студентите за повишаване на успеваемостта в процеса на 

придобиване на финансова грамотност като част от функционалната 

грамотност. 

Състезанието предоставя възможност за: 

• развиване на изчислителни способности, включително и с използване на 

калкулатор; 

• мотивиране на студентите за правилен избор на математически подход и 

неговото аргументиране при решаване на практически задачи, включващи 

задачи от икономиката, финансите, застраховането, банкирането и 

предприемачеството; 

• осигуряване на условия за изява на студентите и придобиване на увереност 

при взимане на творчески решения; 

 

ІІ. ПРАВО НА УЧАСТИЕ: 

В олимпиадата право на участие имат студенти от 19 до 29 навършени години 

от ОКС Бакалавър и ОКС Магистър на варненските висши училища, които трябва да 

представят: 

- заявка за участие (Приложение 1); 
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- студентска книжка или студентска карта; 

- декларация за съгласие за обработка на представените лични данни 

(Приложение 2). 

 

ІІІ. ФОРМАТ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОЛИМПИАДАТА ПО ФИНАНСОВА 

МАТЕМАТИКА ЗА СТУДЕНТИ: 

1. Включва решаване на седем задачи, от които: 

– пет задачи със затворен отговор (избор на една от пет възможности), като 

всяка се оценява с 0 точки при грешен отговор и 3 точки при верен 

отговор; 

– една задача с отворен отговор, която се оценява с 0 точки при грешен 

отговор и 5 точки при верен отговор; 

– една задача с пълно описание на решението, която се оценява с точки от 

0 до 10. 

2. Времето за работа е 120 минути. 

3. Позволено е използването на калкулатори, но не се разрешава използването 

на мобилни телефони и други смарт устройства. 

4. Към условията на задачите ще бъдат предоставени формули и указания към 

участниците. 

5. Писмените работи се проверяват от тричленна комисия. 

 

ІV. СРОКОВЕ: 

• представяне на заявка за участие /Приложение 1/ и декларация 

/Приложение 2, подписана и сканирана/ в срок до 28-ми октомври 2022 

г. на e-mail адрес: spm@ue-varna.bg; 

• провеждане на олимпиадата: 5-ти ноември 2022 г. в 128 зала на ИУ –  

Варна: от 09.30 ч. до 10.00 ч. - регистрация на участниците; от 10.00 ч. 

до 12.00 ч. - провеждане на олимпиадата. 

• обявяване на резултатите: 7-ми ноември 2022 г., след 14:00 часа, на 

сайта на ИУ – Варна. 

 

V. Награди: 

I място – парична награда 200 лева, II място – парична награда 150 лева,  

III място – парична награда 100 лева. 

 

VІ. Публикуване на условия и решения на задачите от олимпиадата: 

В едноседмичен срок след провеждане на олимпиадата по финансова 

математика за студенти ще бъде подготвена и предоставена на участниците 

брошура с условията, решенията и критериите за оценяване на задачите. 

mailto:spm@ue-varna.bg
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Приложение 1 

 

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ 

 

 

МЛАДЕЖКА ИНИЦИАТИВА: 

„ОЛИМПИАДА ПО ФИНАНСОВА МАТЕМАТИКА ЗА СТУДЕНТИ“ 

 

 

Дата на провеждане: 5 ноември 2022 г.  

Място на провеждане: Икономически университет – Варна 

 

 

 

 

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ 
НА СТУДЕНТА: 

 
 

 

 
ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ: 
 

СПЕЦИАЛНОСТ: 
 

КУРС: 
 
ОКС:  

 
ФАКУЛТЕТЕН НОМЕР:  

 
 

 

 
АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ: 
 

ТЕЛЕФОН: 
 

Е-MAIL: 
 
 

 

 

 

За повече информация: е-mail адрес: spm@ue-varna.bg 
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Приложение 2 

 

 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

 

 

 

  

Долуподписаният/та 

................................................................................................................ 

 

Специалност: „…..……………..“, курс: ……., ОКС „……………………..“, ВУ „……………………..“ 

 

Пощенски адрес: …………………………………………………………………………….. 

 

Електронен адрес: ………………………………………………………………………….… 

 

Телефон: ………………………………………………………………………………………. 

 

 

Като участник в младежка инициатива „Олимпиада по финансова математика 

за студенти“ и в съответствие с изискванията за участие, давам съгласие за 

обработване на личните ми данни – имена, специалност, курс, ОКС, ВУ, пощенски и 

електронен адрес и телефон. 

 

 

 

 

 

 

             Дата: .............................                                   Подпис: ……………………………… 


