
Важно за студентите на   доц. д-р Иван Димитров, 
                       К-ра „Мтематика“ при  ФТС   
Полезна информация относно правилата  за успешно полагане 
на изпит по дисциплините :  
                 МА 1 част,  МА2 част,  ЛААГ и ПМ! 
 
1. Правилата са едни  и същи за всички горепосочени дисциплини и 
студентите от  всички специалности! 
2. Изпита се състои от две части:  
--  Първа част – три задачи, всяка от която се оценява с  3 точки, 
общо  девет 9. За успешно полагане на първата част на изпита са 
необходими поне 4 точки.  
     Студените не положили успешно първата част на изпита не 
се допускат до втората част на изпита ! 
-- Втора част – три части от теоретични въпроси и свързана с 
конкретния теоретичен въпрос задача. Всяка  правилно решена 
задача се оценява с 2 точки, както и всеки отговор на съответния 
теоретичен въпрос --  общо 2+2=4 четири точки.  
    Максималният брой точки от втората част са 4+4+4=12 точки. 
За успешото полагане на втората част от изпита са неоходими 
минимум 5 точки.  
3. Нека с 1S означим  броя на точките от първата част и съответно с 

2S -- броя точки от втората част на изпита. Очевидно   1 30 21S S ≤+≤ . 
Съответните  оценки са както следва:  
-- ако 1 2ил4, 5иS S< <   (независимо от 1S ) -- Слаб (2 ); 
-- ако 1 3 10S S+ <  -- Слаб (2 ); 
-- ако 1 3 10,11,12S S+ =  -- Среден  (3); 
-- ако 1 3 13,14,15S S+ =  --  Добър  (4); 
-- ако 1 3 16,17,18S S+ =  --  Мн.  добър  (5); 
-- ако 1 3 19,20,21S S+ =  --  Отличен  (6); 
     Ако студент е получил максимален брой точки за дадена оценка, 
при желание от негова страна може да получи допълнителен въпрос 
или задача за по-висока оценка. Например студент е получил 12 
точки общо от двете части. Преди да му бъде поставена оценка 



Среден (3) при желание от негова страна може да получи 
допълнителен въпрос за  Добър  (4). Ако не се справи с 
допълнителния въпрос остава старата оценка! 
4. За всяка една от частите на изпита се дават по 75  мин.! 
5. По време на първата част на изпита студентите могат да ползват 
таблици и справочници и при  необходимост -- калкулатори,  а по 
време на  втората част  на изпита –  освен това и записки на лекции 
и учебници на хартиен носител ! 
6.   По време на изпита строго се забранява ползването на  
мобилни телефони, таблети, лаптопи и всякаква друга техника 
с която може да се ползва интернет или да се получава 
информация от външен източник!  
   При констатиране на нарушение от страна на студент по 
време на изпит  нарушителят се отсранява, поставя му  се 
оценка Слаб (2), а преподавателят  пише доклад до Ректора на 
УАСГ!  
 
С оглед избягване на недоразумения преди и по време на изпит, доц. 
Димитров препоръчва на всички свои студенти, на които им 
предстои да се явяват на изпит при него да се  запознаят с тези 
правила.  Също така да си набавят предварително необходимата 
помощна  литература на хартиен носител!  
 
    ПО  ВРЕМЕ НА САМИЯ  ИЗПИТ ДОЦ. ДИМИТРОВ НА 
ВЪПРОСИ ОТНОСНО ГОРЕПОСОЧЕНИТЕ ПРАВИЛА  ЗА 
ПРОТИЧАНЕ НА ИЗПИТ  НЯМА ДА ОТГОВАРЯ! 
 
Всъщност доц. Димтров провежда изпитите си по тези правила от 
2013 год.! 
 Ако има много явили се студенти на изпит, резултатите  се 
публикуват на сайта на университета в тридневен срок след 
датата на изпита!  
Ако има нещо неясно, относно горенаписаното , питайте 
своевременно  на е-мейл адрес  vanio_d@mail.bg  , 
IVANP_FTE@uacg.bg  или на тел. 0884668241 –доц. И. Димтров 
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