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ПРОГРАМЕН КОМИТЕТ 
Председател: проф. дмн Стефка Буюклиева (ВТУ) 

Членове: 
акад. Юлиан Ревалски (ИМИ – БАН) проф. д-р Боян Златанов (ПУ) 
акад. Петър Попиванов (ИМИ – БАН) проф. д-р Иван Тонов (ФМИ – СУ) 
акад. Олег Мушкаров (ИМИ – БАН) доц. д-р Веселин Гушев (ФМИ – СУ) 
чл.-кор. Николай Николов (ИМИ – БАН) доц. д-р Иванка Минчева (ВТУ) 
проф. дн Николай Янков (ШУ) доц. д-р Николина Николова (ФМИ – СУ) 
проф. дмн Петър Бойваленков (ИМИ – БАН) доц. д-р Първан Първанов (ФМИ – СУ) 
проф. дн Цонка Байчева (ИМИ – БАН) доц. д-р Цветанка Георгиева-Трифонова (ВТУ) 

Секретари: 
Секция А – доц. д-р Станислав Харизанов (ИИКТ и ИМИ – БАН)  
Секция Б – доц. д-р Красимира Иванова (ИМИ – БАН) 
Секция В – гл. ас. д-р Филип Петров (ФМИ – СУ) 
Технически секретар: Албена Василева (СМБ) 
 

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ 
Председател: доц. д-р Стела Банчева (ИМИ – БАН) 

Членове: 

1. Доц. д-р Златко Върбанов (ВТУ) 

2. Доц. д-р Любомир Христов (ВТУ) 

3. Ас. д-р Жоржета Ангелова (ВТУ) 

4. Паскал Пиперков (ИМИ – БАН) 

5. Ангел Гушев (ПМГ – В. Търново) 

6. Радослава Златева (ПМГ – В. Търново) 

7. Паунка Йорданова (ПМГ – В. Търново) 

8. Албена Василева (СМБ) 

9. Иванка Стоянова (СМБ) 

 
 

ПРОГРАМАТА НА ПЕТДЕСЕТ И ПЪРВАТА ПРОЛЕТНА КОНФЕРЕНЦИЯ ВКЛЮЧВА: 
 

Пленарни доклади 

 Гено Николов: Върху някои неравенства за полиноми с реални нули 

 Йохан Давидов: Почти Ермитови структури, туисторни пространства и хармонични 
изображения  

 
Доклади по покана  

 Антони Рангачев. Развиващото се понятие за индекс на кратност като инвариант в 
теория на особеностите (секция А) 

 Мая Стоянова. Универсални граници за мощността и енергията на кодове в Хемингови 
пространства (секция Б) 

 Светлана Топалова, Стела Железова. Паралелизми на PG(n,q) (секция Б) 

 Даринка Гълъбова. Развиване на STEM компетентности в бъдещи учители по 
математика в тенденцията на STEM образованието (секция В) 

 
Юбилейни доклади: 

 Виржиния Кирякова, Петър Кендеров, Степан Терзиян. 90 години от рождението на 
професор Дочо Дочев и в негова памет (1932 – 2021) 

 Евгения Сендова. Акад. Благовест Сендов – математикът (и не само): 90 години от 
рождението му 

 Йорданка Панева-Коновска, Виржиния Кирякова, Йохан Давидов. 90-годишен юбилей на 
професор Петър Русев 

 Камен Иванов, Пенчо Петрушев. Наследството на Васил А. Попов – учител, колега и 
приятел 
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Дискусии 
 

Таня Тонова. Професията учител по математика – параметрите на една дискусия 
Галина Момчева. Новото учебно съдържание по дисциплината „Компютърно моделиране 
и информационни технологии“ в 5. и 6. клас 
 
Квалификационен курс за учители 
 

Марусия Славчова-Божкова, Деница Григорова, Емил Каменов. Статистически анализ на 
данни и тяхната компютърна визуализация. 
 
Представяне на проекти от европейско и национално значение 
 

Красимира Проданова, Леда Минкова, Меглена Лазарова. Стохастични и симулационни 
модели в областта на медицината, обществените науки и динамичните системи 
Петър Бойваленков. Научна програма „Повишаване на изследователския капацитет в 
областта на математическите науки“ 
 
Научни съобщения 
 
 

ТАКСА ПРАВОУЧАСТИЕ 
 До  

15 март 
След 15 март и по 

време на 
конференцията 

За отпечатване на статия, приета за публикуване в сборника на 
конференцията. Сумата включва таксата за правоучастие на 
един автор. За всяка страница над препоръчания обем от 6 
страници се доплащат 15 лв. 

70 лв. – 

За членове на СМБ 30 лв. 40 лв. 

За други участници, които не са членове на СМБ 45 лв. 60 лв. 

За придружаващо лице (което не е член на СМБ или участник в 
конференцията) 

15 лв. 20 лв. 

 

БАНКОВА СМЕТКА ЗА ВНАСЯНЕ НА ТАКСИ* 
СМБ, Банка ДСК ЕАД, клон Гео Милев,  
IBAN BG20STSA93000001682874, BIC STSABGSF 

* При превод на такси по банков път изпращайте списък на участниците, за които са платените 
такси, както и данни за издаване на фактура, в имейл до vstoyanova41@gmail.com и 
smb.sofia@gmail.com. ВАЖНО: Фактура за такси, платени по банков път, се издава само на лицето, 
вписано като наредител в платежното нареждане. Фактури се издават до 3 дни след внасяне на 
таксите. Такса правоучастие се приема и в касата на СМБ. 
 

 
РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 
Попълнете картата ОНЛАЙН или изпратете попълнена регистрационна карта (docx, pdf) най-
късно до 15.03.2022 г. на: smb.sofia@gmail.com, или на пощенски адрес: Съюз на 
математиците в България, София 1113, ул. „Акад. Г. Бончев”, бл. 8. 

 

Бюрото за регистрация и информация ще работи във фоайето на хотел „Калина Палас” на 5 
април от 12:00 до 20:00 часа и на 6, 7 и 8 април от 13:00 до 15:00 часа. 
 

Справки и информация:  
www.math.bas.bg/smb/, smb.sofia@gmail.com, тел. 02 979 3837, 0888 674599 
  

mailto:vstoyanova41@gmail.com
mailto:smb.sofia@gmail.com
https://forms.gle/A1zkivAXx9jQBPWx9
http://www.math.bas.bg/smb/2022_PK/51PK-RegistrationForm-blank.docx
http://www.math.bas.bg/smb/2022_PK/51PK-RegistrationForm-blank.pdf
mailto:smb.sofia@gmail.com
http://www.math.bas.bg/smb/
mailto:smb.sofia@gmail.com
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НАСТАНЯВАНЕ – хотел „Калина Палас“, Трявна 
 

Резервацията се извършва лично от участниците в конференцията до 15 март 2022 г. чрез 
изпращане на заявка за резервация по електронна поща или обаждане директно до хотел 

„Калина Палас“. Заявките се обработват по реда на получаване. Моля, задължително 
уведомете хотела, че сте участник в конференцията. 

 

Резервации се приемат до 15.03.2022 г. (вторник), като наличието на свободни стаи подлежи 
на препотвърждаване от страна на хотела. При направена резервация е нужно в срок от 3 
дни да бъде преведен депозит от 100.00 лв на човек. В случай на неполучен депозит, 
резервацията се счита за анулирана. 
 

Доплащане до пълната сума за настаняването се извършва в срок до 30.03.2022 г. 
 

Контактна информация на хотел „Калина Палас“, гр Трявна: 
Телефони: +359 677 62 285, +359 884 137 848 
Е-mail: reservations@kalinapalace.com    
Сметка на хотела:   

КА ЕМ - ВАРНА ООД  
Банка: АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ 
IBAN/Сметка: BG12BUIN95611000637937 
SWIFT/BIC/KOД: BUINBGSF 
Основание: резервация на ..... (имена) за Пролетната конференция на СМБ 

 
Хотелско настаняване: 
Цените са в лева на ден, на помещение за съответния вид настаняване, с включен пълен пансионат, 
застраховка, туристическа такса, 9% ДДС, паркинг и безплатно ползване на отопляем плувен басейн и 
фитнес: 

➢ Единична стандартна стая:  101.00 лв. (макс. заетост – 1 човек) 

➢ Единична делукс стая:  121.00 лв. (макс. заетост – 1 човек) 

➢ Двойна стандартна стая:  159.00 лв. (макс. заетост – 2 възрастни + 1 дете до 12 г.*) 

➢ Двойна делукс стая:  179.00 лв. (макс. заетост – 2 възрастни + 1 дете до 12 г.*) 

➢ Студио за двама:  186.00 лв. (макс. заетост – 2 възрастни + 2 деца до 12 г. или 3 възрастни*) 

➢ Апартамент за двама:  196.00 лв. (макс. заетост – 2 възрастни + 2 деца до 12 г. или 3 възрастни*) 

 
* Цени за настаняване на деца/ възрастен на допълнително легло с двама възрастни: 

➢ Деца до 4 ненавършени години се настаняват безплатно в детска кошара 

➢ Деца от навършени 4 до ненавършени 12 години заплащат 63.00 лв. на нощувка 

➢ Деца над навършени 12 години или възрастен, настанени на допълнително легло, заплащат 73.00 
лв. на нощувка. 
 
Забележка: Изхранването, включено в престоя, започва с вечеря в деня на пристигане и завършва със 
закуска в деня на освобождаване на стаята. 
 

➢ Доплащане за ранно настаняване (при възможност от 10:00 ч. до 14:00 ч.) – 30.00 лв. на 
помещение 

➢ Доплащане за късно напускане (при възможност от 12:00 ч. до 18:00 ч.) – 30.00 лв. на помещение 
 
Условия за анулация при потвърдена резервация: 
• При анулация на потвърдена резервация до 14 дни преди датата на настаняване - не се дължи 
неустойка 
• При анулация на потвърдена резервация от 13 до 3 дни преди датата на настаняване, като 
неустойка се задържа 50% от платения депозит. 
• При анулация на потвърдена резервация от 2 дни до деня на настаняване като неустойка се задържа 
100% от платения депозит. 
 

http://kalinapalace.com/
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Извънредно положение: 
При обявено извънредно положение или пандемична обстановка, последвана от заповед или друг 
административен акт, с който е разпоредено хотелиерските услуги в областта или в цялата страна да 
бъдат ограничени или преустановени, и това съвпадне с датите на резервациите, страните ще 
процедират по следния начин: 
1. Резервацията се счита отменена поради обективни причини. 
2. Хотелиерът се задължава да предложи същата или алтернативна туристическа услуга на същата 
стойност за период не по-дълъг от 6 месеца, считано от датата на отмяната на резервацията. 
3. Ако клиентът, в рамките 6 месеца от датата на отмяната на резервацията, не е в състояние да 
ползва предплатената хотелска услуга, то той има право, след изтичане на този срок, да получи 
предплатата. Хотелиерът удържа 10% върху общата цена на заявената хотелска услуга за направени от 
него разходи. За възстановяване на предплатената сума, клиентът трябва да направи заявка в писмен 
вид, в която изрично да посочи и банкова сметка за превод на сумата. 
 
Презентация за хотел „Калина Палас“  

 

https://drive.google.com/file/d/1oEhhyJa_Gm6Z-ZMSGnBbaRRZHDBorEjN/view?usp=sharing

