
 

ПРОГРАМЕН КОМИТЕТ 

 

Председател:  

проф. Сава Гроздев, дн 
 

Секретари:  
 
гл. ас. д-р Христо Илиев  
доц. д-р Десислава Панева-Маринова 
ас. Албена Василева 
 

Членовe:  
 
акад. Благовест Сендов 
акад. Петър Попиванов 
проф. Иван Мирчев, дн 
проф. Николай Николов, дн 
проф. д-р Асен Рахнев 
проф. д-р Антон Илиев 
проф. д-р Коста Гъров 
проф. д-р Радослав Павлов 
доц. д-р Евгения Великова 
доц. д-р Петя Асенова  
доц. д-р Пламен Матеев 
гл. ас. Емил Келеведжиев 
Йовка Николова – ПМГ-Бургас 
Силвия Кънчева – държавен експерт в МОН 
Снежинка Матакиева – главен експерт в МОН 
 

Технически секретар:  
Красимира Карабашева  
 

43-та ПРОЛЕТНА КОНФЕРЕНЦИЯ на СМБ се организира от 
ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ в състав:  

Председател:  

Мария Лилкова,   
Председател на Софийска градска секция на СМБ 

Членове:                                                                                               

Боянка Кънева,  РИО на МОН – София-град 
Венета Симова, 22 СОУ  
Пенка Иванова, Издателство „Просвета“ 
Галина Вълкова, 22 СОУ 
Елена Маринова, РИО на МОН – София-област 
Станимира Ставрева, 41 СОУ 
Емил Делинов, „Телетек Груп“ АД 

 

ПРОГРАМАТА 
НА 43-ТА ПРОЛЕТНА КОНФЕРЕНЦИЯ ВКЛЮЧВА: 

 
Юбилеен доклад  

• Професор Алипи Матеев - сто години от рождението му,  
Иван Тонов (ФМИ-СУ). 

Пленарен доклад 

• Перспективи на училищната математика и информатика през XXI век, 
Алексей Симеонов, Русия.  

Доклади по покана  

• Моделиране на вълни цунами с клетъчно невронни мрежи,  
Анжела Славова (ИМИ-БАН). 

• Едно приложение на обобщената PathSeeker регуляризирана регресия, 
Снежана Гочева-Илиева  (ПУ). 

• Какво трябва да знаят за PISA математиците и учителите по математика, 
Ерих Нойвирт (Австрия). 

• Анализ на резултатите на корейските ученици от PISA2012 ,  
Патрик Юу et al. (Корея). 

• Деконтекстуализация, Борислав Лазаров (ИМИ-БАН). 

Национален колоквиум по математика 

• Нелинейни вълни: взаимодействие и пораждане на нови вълни,  
Петър Попиванов (ИМИ-БАН). 
 

Следващите дискусии и семинари съдържат квалификационни форми за 
учители, експерти, директори и преподаватели във ВУЗ 

 
Дискусии 

• Проект за нови учебни програми за задължителна и профилирана подготовка 
по информационни технологии в училище – водещи: Силвия Кънчева 
(МОН), Красен Стефанов (ФМИ-СУ), Коста Гъров (ПУ). 

• Свободен достъп до знание. Мобилните приложения в часовете по 
математика –  водещи: Катя Чалъкова (Димитровград), Ангел Голев (ПУ). 

• Резултатите на българските ученици в изследването PISA 2012. Как 
стигнахме дотук и какво може да се направи – водещи: Петър Кендеров 
(ИМИ-БАН), Мадлен Христова (ЦКОКУО). 

• Актуализация на учебни планове и учебни програми по математика и 
информатика във висшето образование –  водещи: ФМИИТ-ПУ: Асен 
Рахнев, Христо Крушков, Снежана Гочева-Илиева, Антон Илиев; 
БАСКОМ: Георги Шарков, Петър Статев, Красимир Стоянов. 

• Математика с компютър (Образователни традиции и дигитални технологии – 
ръка за ръка) – водещи: Евгений Хвилон (Русия), Сава Гроздев (ИМИ-
БАН), Елена Върбанова (ТУ-София), Веселин Ненков (Колеж-Ловеч), 

Деко Деков (Ст. Загора), Живко Желев (Ст. Загора), Пламен Пенев 

(Шумен) 

Квалификационен курс за учители с лектор Александър Блинков (Русия) 

• Разстояние върху права линия и не само.  

• Задачи с използване на непрекъснатост на елементарни функции. 
Участниците в курса ще получат документ за квалификация.  

Семинари 

• Работен семинар по Проект MASCIL на тема: Изследователският подход в 
образованието по математика и природни науки, ИМИ-БАН: Петър 
Кендеров, Евгения Сендова, Тони Чехларова. 
 

 

СЪЮЗ НА МАТЕМАТИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ 
 
 
 
 

43-ТА ПРОЛЕТНА КОНФЕРЕНЦИЯ 
 

2-6 април 2014 г., Боровец 
 
 

РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 
 

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

Адрес/град:......................................................................... 

Телефони: ……................................................................. 

Дата на пристигане:.......................................................... 

Дата на отпътуване:.......................................................... 

Брой нощувки:.................................................................... 

  Моля да резервирате за мен: 

легло в двойна стая  55 лв.  

единична стая 65 лв.  

  придружаващо лице – член на семейството 

легло в двойна стая 55 лв.  

  Цените са на база пълен пансион.  

  Отбележете желанието си със знака „х”. 

Настаняването ще бъде в хотел „Самоков”, който разполага 
с ограничен брой единични стаи и запълването им ще става по 
реда на получените регистрационни карти. Изпратете попъл-
нета регистрационна карта най-късно до 17 март 2014 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 43-та Пролетна конференция 

След 17 март 2014 г. организаторите не поемат 

ангажимент за настаняване! 



 
 

Сесия „Европейски проекти“ 

• Европейският проект LeMath – Изучаване на математика с нови комуни-
кационни средства, Грегори Макридис (Кипър), Сава Гроздев (ИМИ-БАН). 

• Развиване на ключови компетентности чрез образованието по математика: 
Европейският проект KeyCoMath, ИМИ-БАН: Петър Кендеров, Евгения 
Сендова, Тони Чехларова. 

• MITE – Методика и информационни технологии в образованието, Албена 
Василева (ИМИ-БАН), Веселин Ненков (Колеж-Ловеч) 

Научни съобщения 

Ученическа секция 

Съпътстващи събития 

• 150 години от създаването на МГ „Баба Тонка“ – Русе.         

• Презентация ОУ-Челопеч: "Математиката - есенция, концентрат на най-
критичната човешка мисъл". 

• Представяния на: SAP Labs Bulgaria, Мусала Софт, Jump Math в България.                    

• Единадесето национално изложение на литература по математика, 
информатика и информационни технологии. 

• Юбилейна годишнина от завършването на Випуск’1974 на ФМИ-СУ. 

• Юбилейна годишнина от завършването на Випуск’1974 на ФМИ-ПУ 

ВАЖНИ ДАТИ 

17 март 
краен срок за предварително плащане на таксата за правоучастие и 

изпращане на попълнената регистрационна карта 

2 април 
ден за пристигане, регистрация и настаняване 

6 април 
ден за отпътуване 

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

До 17  март – 30 лв. (за членове на СМБ) и 45 лв. за останалите. След 17  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 17  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. За всяка страница над препоръчания обем се заплащат 10 лв. 

БАНКОВА  СМЕТКА  ЗА  ВНАСЯНЕ  НА  ТАКСИ 

СМБ, Банка ДСК ЕАД, клон Гео Милев,  
IBAN BG20STSA93000001682874, BIC 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.staneva@gmail.com  списък на участниците, за които 
са платените такси, както и данни за фактура. 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 
“Самоков” на 2 април (9:00-22:00) и на 3, 4 и 5 април (10:00-12:00).  
Информация: тел. 02/873 80 76, 02/979 28 83. 

СЪЮЗ НА МАТЕМАТИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТА 

ПРОЛЕТНА КОНФЕРЕНЦИЯ 
 

 
 
 
 
 

Второ съобщение и покана за участие  
 
 
 
 
 

 
 
 

ПОСВЕЩАВА СЕ НА 100-ГОДИШНИНАТА ОТ 
РОЖДЕНИЕТО НА ПРОФ. АЛИПИ МАТЕЕВ 

 
 
 
 
 

 
Боровец, 2 – 6 април 2014 г. 

 
 


