
 

 

СЪЮЗ НА МАТЕМАТИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ 
ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“ 

 

СЕКЦИЯ ДОМАКИН: 
СМБ ПЛОВДИВ 

 
 

ПЕТДЕСЕТ И ВТОРА  

ПРОЛЕТНА КОНФЕРЕНЦИЯ 
 
 

Посвещава се на 

125-годишнината на Съюза на математиците в България 

Международната година на фундаменталните науки  
за устойчиво развитие 2022/2023 г. 

 

ВТОРО СЪОБЩЕНИЕ 
 
 

 
 

10 – 14 април 2023 г., Боровец, хотел „Самоков“ 
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ПРОГРАМЕН КОМИТЕТ 

Председател: проф. дмн Манчо Манев (ФМИ – ПУ) 
Членове: 

акад. Петър Попиванов (ИМИ – БАН) проф. д-р Борислав Юруков (ПМФ – ЮЗУ) 
акад. Олег Мушкаров (ИМИ – БАН) проф. д-р Вежди Хасанов (ФМИ – ШУ) 
чл.-кор. Николай Николов (ИМИ – БАН) проф. д-р Коста Гъров (ФМИ – ПУ) 
проф. дмн Петър Бойваленков (ИМИ – БАН) проф. д-р Тодорка Терзиева (ФМИ – ПУ) 
проф. дмн Стефка Буюклиева (ФМИ – ВТУ) доц. д-р Първан Първанов (ФМИ – СУ) 
проф. д-р Ангел Голев (ФМИ – ПУ)  

 

Секретари: 
Секция А – проф. д-р Христо Кискинов (ФМИ – ПУ) 
Секция Б – доц. д-р Владимир Вълканов (ФМИ – ПУ) 
Секция В – доц. д-р Добринка Милушева-Бойкина (ФМИ – ПУ) 
Технически секретар: Албена Василева (ИМИ – БАН) 

 
 

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ 

Председател: проф. дмн Боян Златанов (ФМИ – ПУ) 

Членове: 
проф. д-р Ивайло Старибратов (ФМИ – ПУ) Лина Петрова (ЕГ – Пловдив) 
доц. д-р Кремена Стефанова (ФМИ – ПУ) Албена Василева (ИМИ – БАН) 
доц. д-р Марта Теофилова (ФМИ – ПУ) Иванка Стоянова (ИМИ – БАН) 
Веселина Карапеева (МГ – Пловдив)  

 
 

ПРОГРАМАТА НА ПЕТДЕСЕТ И ВТОРАТА ПРОЛЕТНА КОНФЕРЕНЦИЯ ВКЛЮЧВА: 
 

Пленарни доклади 

 Младен Савов. Нови резултати в областта на аномалните дифузии 

 Николай М. Николов. Алгебри на сливането в квантовата теория на полето и 
елементарните частици  

 
Доклади по покана  

 Данила Черкашин (секция А) 

 Иво Михайлов (секция А) 

 Иван Ганчев (секция Б) 

 Иван Койчев (секция Б) 

 Юлия Нинова, Филип Петров (секция В) 

 Станислав Харизанов (секция В) 
 
Юбилейни доклади: 

 Петър Попиванов. 400-годишнина на Блез Паскал 

 Николай Янев. А. Н. Колмогоров – 120 години от неговото рождение 

 Юлиан Ревалски. 80-годишнина на акад. Петър Кендеров 
 
Семинар-дискусия 

 Галина Момчева. Подготовка на ученици за професията „Програмиране на 
изкуствен интелект“ 
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Семинари и курсове за повишаване квалификацията на учителите 

 Марусия Славчова-Божкова, Деница Григорова, Емил Каменов. Статистически 
анализ на данни и тяхната компютърна визуализация 

 Станимир Стоянов. Изкуствен интелект – логическо програмиране на Пролог 

 Евгения Сендова, Цветелин Андреев. Математика и компютърно моделиране в 
изследователски стил чрез блоково програмиране 

 Явор Папазов. ABIES – лесен увод в професионалното програмиране 
 
Представяне на проекти от европейско и национално значение 
Петър Бойваленков, Величка Милушева. Pursuing excellence – Simons Foundation supports the 
Institute of Mathematics and Informatics 
 
Научни съобщения 
 
 

ТАКСА ПРАВОУЧАСТИЕ 
 До  

13 март 
След 13 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. 

90 лв. – 

За членове на СМБ 40 лв. 50 лв. 

За други участници, които не са членове на СМБ 55 лв. 75 лв. 

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

20 лв. 30 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, ул. „Акад. Георги Бончев“, блок 8, София. 
 

 
РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 
Попълнете картата ОНЛАЙН или изпратете попълнена регистрационна карта (docx, pdf) най-
късно до 13.03.2023 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 „Самоков” на 10 април 
от 12:00 до 19:00 часа и на 11, 12 и 13 април от 14:00 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/K4SdhstPFcMeqnVV7
http://www.math.bas.bg/smb/2023_PK/52PK-RegistrationForm-blank.docx
http://www.math.bas.bg/smb/2023_PK/52PK-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 „Самоков“, Боровец 
 

 единична стая      105,00 лв.  

 единична стая лукс      115,00 лв  

 легло в двойна стая       87,00 лв.  

 легло в двойна стая лукс ( спалня )      97,00 лв.  
 
Цените включват нощувка, закуска, обяд и вечеря на блок маса (без напитки), ползване на 
басейн, застраховка, туристическа такса и ДДС.  
Деца до 5,99 год. на допълнително легло в стая с двама възрастни се настаняват безплатно.  
Деца от 6 до 11,99 год., настанени на редовно или допълнително легло – 57,00 лв.  
Възрастен, настанен на допълнително легло – 77,00 лв.  
 
 

След 13.03.2023 г. (понеделник) организаторите не поемат ангажимент за настаняване. 
 
 

 

https://www.samokov.com/

