
 

                
               
              ПРОГРАМЕН КОМИТЕТ 
 
              Председател:  
              проф. дмн Йохан Давидов  
 
             Секретари:  
             ст.н.с. д-р Георги Ганчев 
             ст.н.с. д-р Николай Кюркчиев 
             ст.н.с. д-р Евгения Сендова  

 
             Членовe:  
             чл.- кор. проф. дмн Емил Хорозов  
             ст.н.с. дмн Петър Бойваленков 
             проф. дпн Сава Гроздев  
             проф. дмн Камен Иванов  
             проф. дмн Стоян Капралов  
             ст.н.с. д-р Аврам Ескенази 
             ст.н.с. д-р Нели Манева  
             доц. д-р Чавдар Лозанов  
             доц. д-р Асен Рахнев  
             доц. д-р Божидар Сендов  
             доц. д-р Славка Славова  
             н.с. Йорданка Горчева  
             н.с. Емил Келеведжиев  
             Ирина Шаркова  
             Снежинка Матакиева 
             Силвия Кънчева 
             Пенка Малинска 
 
             Технически секретар:  
             Красимира Карабашева  
 
 

                 ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ 
 
                 Председател: 
                 Пламен Пенчев       – Председател на секцията 
                                                            На СМБ – Добрич  
                Членове: 
                Детелина Николова – Кмет на град Добрич 
                Тодор Георгиев       – Зам. Областен у-тел  
                                                     на област Добрич 
                Камелия Койчева    – Зам. Кмет на град Добрич 
                Рина Иванова         – Началник на РИО на МОМН –  
                                                    Добрич 
                Галин Канев            – Директор на ПМГ „Ив. Вазов” –  
                                                    Добрич 
                Александър Алексиев 
                Димитър Сивков 
                Милена Николова 

 
 

    
 
ПРОГРАМАТА на  ХХХІХ  ПРОЛЕТНА КОНФЕРЕНЦИЯ ВКЛЮЧВА  
 

    Юбилейни доклади 
• 10 години Ученически институт по математика и информатика, 

Петър Кендеров (ИМИ-БАН), Олег Мушкаров (ИМИ-БАН) 
• 40 години ФМИ на ПУ «П. Хилендарски», Асен Рахнев (ФМИ-ПУ) 

 

    Доклади по покана  
• Хипотезата на Риман, Петър Русев (ИМИ-БАН) 
• Приложение на многомерните адаптивни регресионни сплайни за 

построяване на непараметрични модели,  
Снежана Гочева-Илиева (ФМИ-ПУ) 

• Наука и изкуство: история на взаимно вдъхновение,  
    Павел Бойчев (ФМИ-СУ) 
• Методът на линейното оптимиране като идея в горния училищен 
    курс, Емил Келеведжиев (ИМИ-БАН), Йорданка Горчева 
    (ИМИ- БАН) 
• Иновации в математическото образование, Петър Кендеров  
    (ИМИ-БАН) 
• Проблеми в обучението на учителите по математика, Кирил 

Банков (ФМИ-СУ) 
 
 

    Дискусии 
• Панелна дискусия «ИКТ и в обучението по математика ли?», 

Елиза Стефанова (ФМИ-СУ), Николина Николова (ФМИ-СУ), 
Евгения Ковачева (ФМИ-СУ) 

• Външното оценяване по математика – състояние и перспективи: 
Анализ на външното оценяване 4.-6. клас, Кирил Банков (ФМИ-
СУ), Теодоси Витанов (ФМИ-СУ) 
Външното оценяване в 7. клас като вход за профилираните 
гимназии, Пенка Малинска (МОМН) 
Държавни зрелостни изпити, Снежинка Матакиева (МОМН) 

• Външното оценяване по ИТ в прогимназиалния етап, Таня  
   Луканова (МОМН), Ангел Ангелов (ФМИ-СУ) 
 

    Семинари 
• Учителите и учениците в ролята на изследователи – проектите  

InnoMathEd  и Fibonacci, Петър Кендеров (ИМИ-БАН), Евгения 
Сендова (ИМИ-БАН) 

• Интерактивна математика, Снежана Гочева-Илиева (ФМИ-ПУ), 
Петер Кортеши (Унгария) 
Участниците в двата семинара да носят личните си лаптопи,  
за да могат активно да се включат в работата им. 

    
   Научни съобщения 
   В залите, където ще бъдат докладвани съобщенията, няма черни 
   дъски! 
 

  Секция за представяне на изследователски и  
  структурни проекти, свързани с математическата  
  наука и подготовка на млади учени 

 

 
 

СЪЮЗ НА МАТЕМАТИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ 
 

XXXІХ  ПРОЛЕТНА КОНФЕРЕНЦИЯ 
 

6 – 10 април 2010 г., Албена 
 

 
 

Р Е Г И С Т Р А Ц И О Н Н А   К А Р Т А 
 
 

На ............................................................................... 
( име и фамилия )  

 
Адрес/град: ............................................................... 
Телефони: ................................................................. 
E-mail: ........................................................................ 
Дата на пристигане:.................................................. 
Дата на отпътуване:.................................................. 
Брой нощувки:............................................................ 

 

    Моля да резервирате за мен: 
      легло в дв.стая –   ultra all inclusive     50 лв.                  
      

      единична стая –    ultra all inclusive      65 лв.                  
 

      придружаващо лице – член на семейството 
 

      легло в дв.стая – ultra all inclusive       50 лв.                  
 

      Отбележете желанието си със знака „х”. 
 

Настаняването ще бъде в хотел „Ралица Супериор”, който 
разполага с ограничен брой единични стаи и запълването им  
ще става по реда на получените регистрационни карти.  
Изпратете попълнената регистрационна карта  
най-късно  до 20 март 2010 г. на  ел. адрес на СМБ:  
smb@math.bas.bg   или  на пощенски адрес:  

Съюз на математиците в България, 
София 1113, ул. „Акад. Г. Бончев” бл. 8 

За 39-та Пролетна конференция 
 

След тази дата организаторите не поемат 
ангажимент за настаняване! 

 
Албена ЕАД  ще отвори специален сайт за 39-та Пролетна конфе-
ренция, на който ще има информация за: посрещане и изпращане  
на участниците от и до Варна с микробуси на хотела ( по заявка ),  
условията за влизане в комплекса, както и всякаква информация, 
свързана с конференцията.  

 



  
 
Полуден на секцията - домакин 
 

Ученическа секция  
 

Седмо национално изложение на литература по матема-
тика, информатика и информационни технологии 
 

Среща на представители на Факултетите по математика 
и информатика относно критериите за получаване  на  
научните и академични звания 
 

Среща на Геометричното дружество «Б. Петканчин» към 
СМБ 

        * * *  
        В А Ж Н И  Д А Т И  

 

20 март 
краен срок за предварително плащане на таксата за правоучастие 

20 март 
краен срок за изпращане на регистрационната  карта 

6 април 
ден за пристигане, регистрация и настаняване 

10 април 
ден за отпътуване 

 
Т А К С А   З А   П Р А В О У Ч А С Т И Е  

До 20 март, 30 лв. (за членове на СМБ) и 45 лв. за останалите. След 
20 март, включително по време на конференцията: 40 лв. (за 
членове на СМБ) и 55 лв. за останалите. Таксата за придружаващо 
лице (което не е член на СМБ или участник в конференцията) е 15 
лв., ако се заплати до 20 март и 20 лв. след тази дата. 
За отпечатване на статия, приета за публикуване в тома на 
конференцията, предварително се заплащат 70 лв. Тази сума  
включва таксата за правоучастие на един автор. 
 

БА НК О ВА  СМ ЕТ К А З А В НА С Я Н Е Н А Т АК С И 
 
С М Б,  Банка  ДСК ЕАД,  клон  Гео  Милев,  
I B A N  BG20STSA93000001682874,   B I C  STSABGSF 

Забeлежка: При превод на такси по банков път, моля изпратете до 
СМБ по пощата, на факс (02) 872 11 89 или на e-mail sneja_na@abv.bg 
списък на участниците, за които са платените такси, както и данни за 
фактура (ако е нужна). Такси правоучастие се приемат и в касата на СМБ. 
Справки: тел. (02)  873  65  96;  (02)  979 38 90. 
 
Бюрото за регистрация и информация ще работи във фоайето на 
хотел “Ралица Супериор” на 6 април ( 9–22 ч. ) и на 7,8, и 9 април   
( 10–12 ч. ). 
 
ИИННФФООРРММААЦЦ ИИЯЯ: тел.(02) 873 80 76, (02) 979 28 83 

 

 
СЪЮЗ НА МАТЕМАТИЦИТЕ  

В БЪЛГАРИЯ  
 
 
 
 
 
 

ТРИДЕСЕТ  И  ДЕВЕТА  
 

ПРОЛЕТНА КОНФЕРЕНЦИЯ  
 
 
 

Второ съобщение и покана за участие  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Тридесет и деветата пролетна конференция  
се провежда под патронажа на 

г-н Желязко Желязков,  
Областен управител на Област Добрич 

 
 
 
 

Албена,  6 – 10 април 2010 г. 
 

 

 
 


