
вх. № РД-08-139/04.02.2020 Тема: ”Научна конференция с международно участие 

МАТТЕХ 2020 – ФМИ”, Финансиране 1500 лв. 

 

ЕКИП 

Име, презиме, фамилия 

 (длъжност и научна степен) 

Позиция 

Ръководител на проекта :  

1. Проф. Вежди Исмаилов Хасанов, д-р, ФМИ.  

Членове на колектива:  

2. Проф. Борислав Панайотов Стоянов, д.н., ФМИ;  

3. Проф. Наталия Христова Павлова, д.н., ФМИ;  

4. Доц. Теодоси Кирилов Теодосиев, д-р, ФМИ;  

5. Доц. Радка Пенева Русева, д-р, ФМИ;  

6. Доц. Галина Славчева Борисова, д-р, ФМИ;  

7. Доц. Станимир Кунчев Железов, д-р, ФМИ;  

8. Доц. Корнелия Тодорова Цонева, д-р, ФМИ;  

9. Доц. Славена Господинова Стоянова, д-р, ФМИ;  

10. Доц. Красимир Митков Кордов, д-р, ФМИ.  

11. Гл. ас. Делян Христов Сърмов, д-р, ФМИ  

12. Проф. Борислав Панайотов Стоянов, д.н., ФМИ;  

 

ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ 
 

Преди провеждане на конференцията са извършени следните подготвителни 

дейности: 

• Съставени са организационен и технически комитети; 

• Подготвени са покани на български и английски езици, които са изпратени 

на потенциални участници от други университети.  

• Актуализирани са сайтът на конференцията (http://info.fmi.shu-

bg.net/mattex/mattex.htm) и шаблоните, на български и английски езици, за 

оформяне на публикациите; 

След получаване на предложенията за доклади, премина процеса на тяхното 

рецензиране и своевременното информиране на авторите за резултата от съответните 

рецензии. След повторна редакция на голяма част от предложенията, те бяха приети за 

докладване и публикуване в сборника на конференцията – том 1. Включените в 

сборника публикации тематично са разпределени, както следва: 

- Пленарен доклад – 1; 

- Математика и природни науки – 6; 

- Компютърна информатика и компютърни информационни технологии  – 5; 

- Обучението по математика и информатика – 5; 

- Икономика и управление – 7. 

Подготвена бе програма на конференцията, организирана по обявените секции 

на конференцията. През година на пандемия COVID 19 и социална изолация 

конференцията се проведе в електронна среда. За целта бяха създадени конферентни 

стаи в Google Meet по всяка научна секция и една обща за откриване на конференцията 

и пленарните доклади. 

Поради създадената специфична организация на провеждане на конференцията се 

наложи промяна в планираните разходи. Разходите за традиционните рекламни 

материали – химикалки, конферентни папки и др. и разходи за командировки бяха 

реализирани за материални активи обезпечаващи електронната форма на провеждане 

на конференцията. 


