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Препис-извлечение 
 
 

ПРОТОКОЛ  №  4 / 09.10.2022 г. 
от заседание на Управителния съвет на СМБ, проведено на 

09.10.2022 г. от 11:00 часа в Заседателната зала на ИМИ – БАН,  
ул. „Акад. Георги Бончев“, блок 8, София 

 
 

ДНЕВЕН  РЕД: 
1. Утвърждаване на Протокол № 2/08.04.2022 г. и Протокол № 3/03.07.2022 г. от 

заседания на УС на СМБ; 
2. Приемане на научния и финансовия отчет за провеждането на 51-вата Пролетна 

конференция на СМБ; 
3. Избор на секция домакин, председател на Програмния комитет и председател на 

Организационния комитет на 52-рата Пролетна конференция на СМБ;  
4. Утвърждаване на предложенията за членове на Националните комисии по 

математика, информатика и математическа лингвистика към МОН; 
5.  Приемане на Календарен план на състезанията по математика, информатика, 

информационни технологии и математическа лингвистика през учебната 
2022/2023 година;  

6. Утвърждаване на размера на членския внос за 2023 г.; 
7.  Разни. 

 
Присъстват: чл.-кор. Николай Николов (председател), проф. Борислав Юруков, проф. 

Боян Златанов, Димитър Димитров, проф. Емил Колев, Емил Келеведжиев, чл.-кор. Олег 
Мушкаров, Павлин Петков, Паскал Пиперков, доц. Първан Първанов, проф. Петър 
Бойваленков, акад. Петър Кендеров, Светлана Василева-Бояджиева, доц. Станислав 
Харизанов, Стефчо Наков. 

Отсъстват: Веселина Карапеева, Диана Савова, Динко Раднев, проф. Иван Тонов, 
Иванка Тодорова, Мадлен Христова, Севдалина Георгиева, проф. Стоян Капралов, Таня 
Петрова, Цветана Кюмюрджиева. 

 
Чл.-кор. Николай Николов, председател на УС, обяви, че в обявения час са налице 15 

членове на Управителния съвет от всичките 25 членове, необходимият кворум е налице, 
поради което открива заседанието. 

Дневният ред бе предложен за гласуване и приет с 15 гласа „за”, без „въздържали се“ 
и „против“. 

 
По т. 1 от дневния ред: 

 След проведено гласуване единодушно с 15 гласа „за“ бе взето следното решение: 
Решение 1: УС на СМБ утвърждава Протокол № 2/08.04.2022 г. и Протокол № 

3/03.07.2022 г. от заседания на УС на СМБ. 
 
 

По т. 2 от дневния ред: 
 Председателят на заседанието запозна присъстващите с финансовия и научния 
отчет на 51-ата Пролетна конференция на СМБ, проведена от 5 до 9 април 2022 г. в хотел 
„Калина Палас“, Трявна.  
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Решение 2: Двата отчета се приемат от УС на СМБ с единодушно гласуване с 15 гласа 
„за“. 
 

По т. 3 от дневния ред: 
След дискусия и единодушно гласуване с 15 гласа „за“ бяха взети следните решения: 
Решение 3.1: Утвърждава се СМБ Пловдив за секция домакин, председателите на 

Програмния и Организационния комитет, и да бъде делегирано на Изпълнителното бюро 
да утвърди съставите на Програмния и Организационния комитет, когато бъдат 
представени от техните председатели. 

Решение 3.2: За дати на провеждане на конференцията се утвърждават 10 – 14 април 
2023 г. 

Решение 3.3: Мястото на провеждане на конференцията да бъде утвърдено на 
следващото заседание на Управителния съвет след получаване на достатъчно оферти за 
провеждане на основната конференция и на Ученическата секция. 

 
 

По т. 4 от дневния ред: 
След кратко обсъждане, съставите на комисиите бяха гласувани и утвърдени 

единодушно с 15 гласа „за“.  
Решение 4: Утвърждава съставите на Националната комисия за организиране и 

провеждане на ученическата олимпиада по математика за възрастова група IV–VII клас, 
пролетните математически състезания за ученици от V до VII клас и пролетното 
математическо състезание за ученици от IV клас за учебната 2022/2023 година в състав, 
Националната комисия за организиране и провеждане на олимпиадата по математика и 
пролетните математически състезания във възрастова група 8. – 12. клас през учебната 
2022/2023 г., Националната комисия към МОН за олимпиадата и националните състезания 
по информатика през учебната 2022/2023 г. 

 

 Предложение за Национална комисия за организиране и провеждане на 
ученическата олимпиада по математика за възрастова група IV–VII клас, пролетните 
математически състезания за ученици от V до VII клас и пролетното математическо 
състезание за ученици от IV клас за учебната 2022/2023 година: 

 
№ Име и фамилия Месторабота 

1.  Невена Събева-Колева – председател  ИМИ – БАН, София 

2.  д-р Николинка Бъчварова МГ „Акад. Кирил Попов“, Пловдив 

3.  Емил Карлов Международна гимназия „Проф. д-р Васил 
Златарски“, София 

4.  Йорданка Еленкова 4 ОУ „Иван Вазов“, Монтана 

5.  Катя Чалъкова ПМГ „Иван Вазов“, Димитровград 

6.  Павлина Парушева МГ „Д-р Петър Берон“, Варна 

7.  Стойчо Стоев София 

8.  Юлиян Цветков ППМГ „Гео Милев“, Стара Загора 

 
 

 Предложение за Национална комисия за организиране и провеждане на 
олимпиадата по математика във възрастова група 8. – 12. клас през учебната 
2022/2023 г.: 

 



 

3 
 

№ Име и фамилия Месторабота 

1.  проф. д-р Станислав Харизанов - 
председател 

ИМИ – БАН и ИИКТ – БАН, София, 

2.  проф. дмн Емил Колев ИМИ – БАН, София 

3.  доц. д-р Ивайло Кортезов ИМИ – БАН, София 

4.  доц. д-р Веселин Гушев ФМИ на СУ „Св. Климент Охридски“ 

5.  Динко Раднев ППМГ „Акад. Никола Обрешков“, Бургас 

6.  Иван Ангелов МГ „Д-р Петър Берон“, Варна  

7.  Аделина Чопанова МГ „Константин Величков“, Пазарджик 

8.  д-р Константин Делчев ИМИ – БАН, София 

9.  Кристиян Василев Оксфордски университет 

10.  Мирослав Маринов ИМИ – БАН, София 

11.  д-р Милен Иванов  ИМИ – БАН, София 

 

 Предложение за Национална комисия към МОН за олимпиадата и националните 
състезания по информатика през учебната 2022/2023 г.:  

 
№ Име и фамилия Месторабота 

1 Емил Келеведжиев - председател ИМИ-БАН 

2 Петър Пламенов Петров  ИМИ-БАН 

3 Пламенка Христова  Русенски университет 

4 Зорница Дженкова  ПМГ, Габрово 

5 Кинка Кирилова  ПМГ, В. Търново 

6 Радослав Димитров  фирма "The D. E. Shaw Group", Лондон-
София 

7 Илиян Йорданов ФМИ-СУ 

8 Емил Инджев фирма "Radix Trading Europe B.V", 
Амстердам, Нидерландия 

9 Енчо Мишинев фирма "КуантКо Дойчланд ГмбХ" 

  
Резервни членове: 

 

 Руско Шиков  преподавател в школа в МГ "Атанас Радев" 
и фирма "Опкосис", Ямбол 

 Павел Петров експерт в РУО Плевен 

 Румен Михов студент, ФМИ – СУ 

 Каталина Григорова  преподавател, Русенски Университет 

 Бистра Танева учител, МГ "Aкад. Кирил Попов", Пловдив 

 
 

По т. 5 от дневния ред: 
 След кратки обсъждания единодушно с 15 гласа „за“ бяха приети следните решения: 
 Решение 5.1: УС на СМБ утвърждава Календарния план на състезанията по 
математика, информатика, информационни технологии и математическа лингвистика през 
учебната 2022/2023 г. 
 Решение 5.2: УС на СМБ да предложи на МОН Националното зимно математическо 
състезание да се именува „Атанас Радев“, когато се провежда в Ямбол, а Пролетните 
математически състезания да се именуват „Проф. Дочо Дочев“, когато се провеждат в Русе.  
 Решение 5.3: В Календарния план да се добави Националната студентска 
олимпиада по математика в раздела на състезанията под егидата на РУО и/или СМБ. 
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По т. 6 от дневния ред: 
След кратка дискусия и гласуване, единодушно с 15 гласа „за“ беше взето следното 

решение: 
Решение 6: Членският внос за 2022 г. става 25 лв. за редовните членове и наполовина 

за пенсионери, учащи, безработни, в отпуск по майчинство, като половината от събрания 
членския внос секциите превеждат на УС на СМБ. Членуващите в две и повече секции 
заплащат в една от тях пълен членски внос, а в останалите секции заплащат наполовина. 
Преустановява се издаването на членски карти. 

 
 

По точка 7 от дневния ред: 
 7.1: Акад. Кендеров обяви предстоящата международна конференция Mathematics 
Days in Sofia, която ще има секция по образование.  
 

7.2: Акад. Мушкаров поздрави Емил Келеведжиев за полученото от него високо 
отличие – награда „Джон Атанасов“ за вдъхновител и създател на таланти. 

 
7.3: Чл.-кор. Николов обяви, че СМБ се е включил в честванията на Международната 

година на фундаменталните науки за устойчиво развитие. Пролетната конференция през 
2023 г. и други събития от календара на СМБ ще бъдат посветени на международната 
година. 

 
7.4: Павлин Петков постави на обсъждане някои проблеми на новите 

професионални паралелки в ИТ сектора, които се разкриват в МГ и ПМГ. Наложително е да 
се направят промени в учебните планове и разписания, като са предприети разговори с 
министъра в тази насока. 

 
7.5: Паскал Пиперков обяви откриването на паметна плоча на акад. Стефан 

Додунеков на 10 ноември 2022 г. във Велико Търново на Алея „Личности на България с 
принос за Велико Търново“. Организатори и инициатори на събитието са Институтът по 
математика и информатика при Българската академия на науките, Съюзът на математиците 
в България и Регионалният академичен център при БАН във Велико Търново. 
 
 Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито в 12:37 ч. 

 
 

Председател на УС на СМБ: (п)       Протоколчик:    (п) 
(чл.-кор. Николай Николов)    (Албена Василева) 


