ПРОТОКОЛ № 6/30.9.2018 г.
от заседание на УС на СМБ,
30 септември 2018 г., 11:00 ч., Заседателна зала на
Института по математика и информатика на БАН
Присъстват: проф. дмн Николай Николов, акад. Петър Кендеров, чл.-кор. Олег
Мушкаров, проф. Иван Тонов, проф. Петър Миланов, проф. Емил Колев, проф. Здравко
Славов, доц. Ивайло Старибратов, Павлин Петков, Диана Данова, Диана Савова,
Димитър Димитров, Иванка Тодорова, Галина Бобева, Евтим Кънчев, Мадлен
Христова, Стефчо Наков, ас. Емил Келеведжиев (участва кореспондентно)
Отсъстват: акад. Веселин Дренски, проф. дмн Петър Бойваленков (командировка в
чужбина), проф. Антон Илиев, Антони Стоянов, Динко Раднев, Камелия Иванова,
Николай Радев, Пламен Пенчев, проф. Стоян Капралов
Присъстващите на заседанието приеха следния
ДНЕВЕН РЕД:
1. Утвърждаване на протокол № 4 от 24.6.2018 г. и протокол № 5 от 2.7.2018 г. от
заседанията на УС;
2. Избор на Програмен комитет и секция–домакин на 48-та Пролетна конференция на
СМБ;
3. Приемане на отчети за участието на ученици в международни състезания по
математика, информатика и математическа лингвистика през 2018 г.;
4. Приемане на Календарен план на състезанията по математика, информатика,
информационни технологии и математическа лингвистика през учебната 2018/2019
година;
5. Разни.
С гласуване на присъстващите – 18 гласа „за”, бяха приети следните
Р Е Ш Е Н И Я:
1/ УС утвърди протокол № 4 от 24.6.2018 г. и протокол № 5 от 2.7.2018 г. от проведени
заседания
2/ Утвърждаване на секция Русе като секция-домакин на 48-та Пролетна конференция
на СМБ, която ще се проведе в Русе от 1 до 5 април 2018 г., и избор на:
Програмен комитет на 48-та пролетна конференция на СМБ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

доц. д-р Първан Първанов (ФМИ-СУ) – председател
акад. Благовест Сендов
акад. Веселин Дренски
чл.-кор. дмн Олег Мушкаров (ИМИ–БАН)
проф. дмн Николай Николов (ИМИ–БАН)
проф. дмн Петър Бойваленков (ИМИ–БАН)
проф. дмн Стефка Буюклиева (ФМИ–ВТУ)
проф. дмн Анжела Славова – ИМИ-БАН

9. проф. д-р Борислав Юруков (ЮЗУ)
10. проф. д-р Иван Тонов (ФМИ–СУ)
11. проф. д-р Кирил Банков (ФМИ–СУ)
12. проф. д-р Тони Чехларова (ИМИ-БАН)
13. доц. д-р Боян Златанов (ФМИ-ПУ)
14. доц. д-р Мая Стоянова (ФМИ–СУ)
15. доц. д-р Петя Асенова (НБУ)
16. доц. д-р Ангел Ангелов – ФМИ-СУ
17. Силвия Кънчева – държавен експерт в МОН
18. Маня Манева – главен експерт в МОН
19. гл. ас. д-р Христо Илиев (AUBG и ИМИ–БАН) – секретар на секция А
20. доц. д-р Десислава Панева-Маринова (ИМИ–БАН) – секретар на секция Б
21. гл. ас. д-р Филип Петров (ФМИ–СУ) – секретар на секция В
Технически секретар Невяна Михайлова, СМБ,
Организационен комитет на 48-та пролетна конференция на СМБ:
1. чл.-кор. Христо Белоев - съпредседател
2. Галина Бобева - съпредседател
3. доц. д-р. Веселин Гушев
4. проф. Цветомир Василев
5. доц. д-р Юрий Кандиларов
6. Албена Василева
7. Татяна Пархоменко
8. Борка Паракозова
9. Диана Миланова
10. Мирослава Костадинова
11. Евелина Минчева
12. Митко Кунчев
3. УС прие отчетите за участието в международни състезания по математика,
информатика и математическа лингвистика през учебната 2017/2018 г.
4. УС прие Календарен план на състезанията по математика, информатика,
информационни технологии и математическа лингвистика през учебната 2018/2019
година:
4.1. Избор на доц. И. Старибратов за председател на журито на Есенния
математически турнир „Акад. Ст. Додунеков” за ученици от 5-ти до 7-ми клас
4.2. Избор на проф. Е. Колев за председател на журито на Есенния
математически турнир „Акад. Ст. Додунеков” за ученици от от 8-ми до 12-ти клас
4.3. Есенният математически турнир за ученици от 5-ти до 7-ми клас и Есенният
математически турнир за ученици от 8-ми до 12-ти клас да бъдат обединени под един
патрон с дати на провеждане 9-11 ноември 2018 г. в София, като при големите ученици
класирането да бъде по отбори, а при малките – по имена.
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4.4. Ако бъде намерена възможност за спонсорство, участието в турнира за
всички класове – от 5-ти до 12-ти, да бъде безплатно. В случай, че няма да има
спонсори, състезанието за всички класове да бъде с такса правоучастие.
4.5. Председателите на двете журита да бъдат упълномощени да решат каква
схема да се предложи по отношение на обявяването на резултатите.
4.6. В календарния план да бъде включено състезание по математика между
математическите гимназии във Видин, Монтана и Враца през февруари 2019 г.
По точка 5 от дневния ред:
5.1 УС възлага на доц. И. Старибратов и Павлин Петков да изготвят становище
от името на УС относно финансовото обезпечаване на олимпиади и състезания, което
да бъде внесено от председателя на СМБ за разглеждане в МОН.
5.2. Организиране на изнесено заседание на УС след проучване на учебните
програми и сондиране на мнения относно съдържанието на програмите за
задължителна и програмите за факултативна подготовка, за което е избрана комисия в
състав: Емил Колев – председател, и членове: Мадлен Христова, Стефчо Наков, доц. Т.
Тонова, доц. Старибратов и Павлин Петков
Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито.
Присъственият лист с подписите на присъствалите на заседанието членове е
неразделна част от протокола.

Председател на УС на СМБ:

/п/

/проф. дмн Н. Николов/

Протоколчик: /п/
/Н. Михайлова/
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