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студенти, професионални мате-

матици, за всеки, който се е 

наслаждавал на красотата на 

математиката или се стреми да я 

докосне. В популярна, привле-

кателна и достъпна форма се 

публикуват съобщения и статии с 

оригинални резултати, обзори на 

важни за математиката и 

приложенията направления; 

представят се известни матема-

тици и техните постижения; дава 

се информация за български и 

чужди училища, колежи, 

университети, фондации; предла-

гат се материали от изтъкнати 

специалисти за кандидатства-

щите във висшите учебни 

заведения, езикови училища, 

математически и професионални 

гимназии; отразяват се 

международните олимпиади и 

балканиади и математически 

състезания у нас и в чужбина; 

организират се конкурси с 

награди; специално място се 

отделя на най-малките с 

подходящи теми и задачи; 

представят се професионални 

математици, които освен в 

математиката имат постижения и 

в други области; предлагат се 

математически ребуси, маги-

чески квадрати, интересни игри и 

играчки; организират се томболи 

с предметни награди. 
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 Драги читатели, 

 

 На 4 октомври, 2016 г., на официална церемония в Бизнес Инкубатора на София 

„Тех Парк“, президентът Росен Плевнелиев награди д-р Елица Кьосева, д-р Зорница 

Козарева и д-р Веселин Райчев с Наградата „Джон Атанасов“ за изключителните им 

постижения в три различни направления на компютърните науки – квантовата физика, 

машинното обучение и автоматизиране на софтуерното инженерство. За първи път в 

историята на наградата, Комисията по оценяване на кандидатурите, взе решение през 

2016 г. лауреатите да бъдат трима. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Д-р Елица Кьосева е асистент-професор в сингапурския университет по 

технологии и дизайн. Научното портфолио и изследванията, проведени от нея, са 

фокусирани върху новите методи за използване на светлина при реализиране на 

желаните операции и прецизния контрол на атоми и молекули, които са градивните 

частици на квантовите компютри. Основните й постижения за последните 3 години са 

откритите нови методи за прецизен контрол – композитни импулси, чрез които 

квантовите системи могат да бъдат контролирани с ефективност далеч надвишаваща 

необходимите 99.99%. 

 Д-р Зорница Козарева e изследовател по обработката на естествен език и 

машинно обучение от дванадесет години.  Днес тя е ръководител на 

научноизследователската група по машинно самообучение в Amazon, разработваща 

продуктите Alexa & Amazon Echo. Д-р Козарева е автор на над 60 научни публикации и 

е организирала четири международни състезания по семантика. 

 Третият лауреат на президентското отличие е ученият д-р Веселин Райчев. 

Основната цел на неговите изследвания в последните години е обучаване на 

компютрите автоматично да извършват дейности, свързани със софтуерното 

инженерство. Примери за това са автоматичното генериране на програми, 

автоматичната корекция на програми и  автоматичният превод от един програмен език 

на друг. Научните резултати на д-р Райчев са публикувани в редица академични 

институции, сред които MIT, U Washington, UTAustin, Microsoft Research и IBM 
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Research. 

 На 5 октомври в Cosmos co-working camp тримата лауреати изнесоха лекции за 

широка публика. Кампанията за кандидатстване за президентските отличия беше най-

успешната в четиринадесет годишната история на конкурса. През 2016 г. общо 57 

кандидати подадоха документите си в четирите отделни категории. За сравнение,  през 

2012 г. те са били едва 11.  

 Носителите на грамота „Джон Атанасов - за проект с голям обществен принос“ 

са Дарин Маджаров и Николай Жейнов за създадената от тях образователна платформа 

Ucha.se. Платформата дава достъп до видео уроци за всички учебни предмети от 1-ви 

до 12-ти клас. За по-малко от четири години екипът успява да създаде над 7000 урока и 

упражнения, които са разгледани над 16 600 000 пъти от 450 000 регистрирани 

потребители. Платформата се използва от българи в още 68 държави. 

 Отличен беше и проектът „Гражданите“ на Тодор Лилков, Иван Митов, Стоян 

Митов и Христо Борисов. Създадената от тях мобилна апликация цели да подобри 

културата на движение по пътищата чрез активна гражданска позиция, подсилена с 

технология. За една година приложението има над 41 000 потребители, 4000 сигнала 

към институциите, 750 извинения и 44 000 снимки, които изграждат най-голямата 

структурирана база данни за нарушения в България. 

 Носители на грамотите „Джон Атанасов - първи стъпки в компютърните науки“ 

са Димитър Карев, Дона-Мария Иванова и Мартин Куванджиев. Те са отличени за 

постигнатите високи резултати с авторските си проекти в  национални и международни 

научни конкурси и фестивали. 

 За тази година, носители на грамоти „Джон Атанасов - ученици и техните 

преподаватели” са Иван Даниелов Иванов с преподавател Емил Келеведжиев и Виктор 

Даков с преподавател Дарина Брънчева. През последните дванадесет месеца, двамата 

ученици са спечелили челни места в някои от най-конкурентните международни 

ученически олимпиади в направленията информатика и информационни технологии. 

 За втора поредна година лауреатите във всяка от категориите бяха отличени с 

допълнителни награди. Тяхната цел е да разширят публиката, пред която победителите 

могат да представят постиженията си, и да подпомогнат по-нататъшното им развитие. 

„Днес все по-често научавамe за български startup-и, които успяват да генерират 

съществен растеж чрез международно портфолио от клиенти, да разкриват нови 

работни места, да печелят доверието на международни инвеститори, да се борят за 

международни отличия. През 2013 г. България беше първата страна на континента, 

която се възползва от оперативните програми на ЕС, за да подпомогне 

предприемачеството и финансирането на стартиращи компании в най-ранна фаза. 

Улесненият достъп до капитал превърна страната ни в регионален център за млади 

предприемачи, които притежават качествата да определят дневния ред в областта на 

компютърните технологии.“, каза държавният глава Росен Плевнелиев, след като връчи 

призовете на името на Джон Винсент Атанасов. Президентът отбеляза, че историята за 

възхода на българската ИТ индустрия – един отрасъл със забележителен растеж, чиито 

продукти трансформират ежедневието ни, често се сочи за пример. „Към 2015 г. 

софтуерната индустрия вече съставя 1.86% от БВП на България и дава работа на 17 500 

специалисти, като броят им ежегодно нараства с 6-10%. Преди точно две години 

станахме свидетели на исторически момент, в който една такава българска компания 

беше предмет на най-голямата сделка за придобиване в цяла централна и източна 

Европа за 2014 г.“, каза още държавният глава. „Днес бъдещето на България и Европа 

не се решава на бойното поле, а в училищните стаи, развойните центрове и бизнес 

инкубаторите. Бъдещето на България не зависи от това кои са нашите опоненти и с кого 

ще водим хибридни, пропагандни и всякакви други войни. Бъдещето ни зависи от това 
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кои сме, какво искаме и доколко сме амбициозни да го създадем, защото част от успеха 

е да се надгражда.“, каза още президентът Плевнелиев в приветствието си към 

лауреатите на високия приз и гостите на церемонията в Бизнес Инкубатора на София 

„Тех Парк“. 

  

 През 2016 г. партньорите на отличията „Джон Атанасов“ са фондация “Америка 

за България”, SAP, Lenovo и Launchub: 

 •    Награда „Джон Атанасов“ – 10 000 лв., осигурени от фондация „Америка за 

България“. Сумата се разделя на три равни части между лауреатите. 

 •    Грамота „Джон Атанасов – проект с голям обществен принос“ – LauncHub ще 

подкрепят екипа зад проекта „Гражданите“ с възможността да се представят на 

голямата международна конференция за технологии “BDL Accelerate 2016” в Бeйрут, 

Ливан през месец ноември.  

 •    Грамота „Джон Атанасов – първи стъпки в компютърните науки“ – таблет 

Lenovo и участие на Мартин Куванджиев в тренировъчния лагер на компанията SAP в 

гр. Барселона през месец ноември. 

 •    Грамота „Джон Атанасов – ученици и техните преподаватели“ – таблет за 

всеки от учениците и лаптоп за преподавателите, предоставени от Lenovo. 

  

 Призът „Джон Атанасов“ се връчва всяка година от 2003 г. насам с цел да 

поощрява талантливите български учени за разработки с висок приложен потенциал. 

Призът е предназначен за млади български изследователи в областта на компютърните 

науки в световен мащаб. Сред лауреатите на президентската награда са настоящи 

ръководители на развойни звена на водещи изследователски институти и глобални 

частни компании в различни направления на компютърните науки, включително 

криптологията, компютърната лингвистика, роботиката. От 2014 г. насам всички 

участници, достигнали до финалния етап на конкурса, имат възможност да участват в 

менторски или в стажантски програми, а носителите на отличията „Джон Атанасов“ – в 

научни проекти на утвърдени екипи от специалисти. Така младите таланти получават 

шанс да се включат в процеса на създаване на ново знание в академичните среди и в 

приложението на иновативни изобретения в практиката на реалния бизнес и в 

ежедневието на хората. Тазгодишните кандидати (общо 57) се разпределят в четирите 

категории на конкурса по следния начин: 11 кандидатури за Наградата „Джон 

Атанасов“, 10 кандидатури за Грамотите „Джон Атанасов - ученици и техните 

преподаватели“,  22 кандидатури за Грамотите „Първи стъпки в компютърните науки“, 

14 кандидатури за Грамотите „Джон Атанасов – за проекти с голям обществен принос“.  

През 2016 г. за втори път бяха връчени отличията „Джон Атанасов“ в двете нови 

категории: Грамоти „Първи стъпки в компютърните науки“, насочени към ученици и 

студенти във възрастовата група 12-22 г., постигнали високи резултати с авторските си 

проекти в национални и международни научни конкурси; Грамоти „Джон Атанасов – за 

проекти с голям обществен принос“, които отличават стартиращи компании и 

самостоятелни проекти в частния, неправителствения и академичния сектор, чиито 

създатели са под 35-годишна възраст и които адресират въпроси с обществена 

значимост посредством компютърните технологии. 

 Носителите на Наградата и Грамотите „Джон Атанасов“ се определят от 

комисия с участието на водещи учени и професионалисти в областта на компютърните 

науки.  

 

 

Д-р М. Плюс 
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ИНФОРМАЦИОННО ПИСМО 
 

 Уважаеми читатели, 

 
Списание “Математика плюс” се списва и издава със съдействието на изявени учители, 

изтъкнати университетски преподаватели и учени от страната и чужбина в областта на математиката, 

икономиката, финансите, бизнеса, информатиката. То е одобрено от  МОН като помагало за класна и 

извънкласна работа. И през учебната 2016/2017 г. ще бъдат поддържани рубриките: Национален 

конкурс Издирване на таланти  в областта на математиката уМ+ – за ученици от  4, 5,  6 и 7 клас, 

Ако кандидатствате във ВУЗ – подготовка и теми от основните ВУЗ; Подготовка за външно 

оценяване и зрелостни изпити. Място ще бъде отделяно за конкурси, олимпиади и състезания за 

ученици, учители и студенти, ще се публикуват статии от български и чуждестранни автори, които 

насочват към тънкости в икономиката и математиката, решаването на задачи, приложенията на 

математиката и информатиката във финансите и бизнеса.  

С настоящото писмо Ви даваме възможност, ако желаете, да участвате в абонаментната 

кампания за 2017 г. Вие от своя страна бихте могли да привлечете Ваши колеги или близки. Става 

въпрос за извършване на колективни абонаменти (поне 10) във Вашето училище или Университет. 

Информираме Ви, че в пощенските клонове цената на годишен абонамент е 28 лв. и каталожният 

номер на списанието е 1467. Цената на индивидуален абонамент чрез редакцията е 24 лв. Чрез 

колективния абонамент, в който Ви предлагаме да се включите, са осигурени отстъпки. В 

редакцията трябва да пристигат чрез пощенски запис по 20 лв. на абонамент. Отстъпката от 4 лв. е 

за извършващите абонамента (т.е. за Вас или Вашите колеги). Разходите за пощенските записи, както 

и всички разходи, които се налага да извършите при организацията на абонаментната кампания, са за 

сметка на редакцията и следва да ги приспаднете и задържите от сумата 20 лв.  
 

Преди изпращане на суми с пощенски запис, моля, направете заявка и уточнение на следния 

телефон: 0888 438 437. Моля, при попълване на пощенския запис да посочвате трите имена и точния 

адрес с пощенския код на лицето, което ще получава списанията! 

 

Възможни са и преводи по банков път при цена на годишен абонамент 24 лв. на следната 

банкова сметка: 

Математика плюс Х ЕООД 

IBAN      BG68STSA93 00000 168 3465 

BIC         STSABGSF 

„БАНКА ДСК” ЕАД, клон Гео Милев 

Допълнително трябва да позвъните, за да посочите адрес за получаване на списанията. 

 

Ако имате въпроси, можете да ползвате телефон 0888 438 437. Срок за приключване на 

кампанията и изпращане на набраните суми е 31 януари 2017 г. Моля, информирайте за горното и 

Вашите колеги. В случай на закъснение, дайте информация на горния телефон. Възможен е и 

абонамент само за бр.1 и 2/2017 г. при цени, намалени съответно наполовина. 

 

 

Благодарим Ви за съдействието!  

Редколегия на сп. Математика плюс       

      ВУЗФ – Университет по финанси,  

                    бизнес и предприемачество 
                     1618, София, ул. Гусла 1 

                       тел.. + 359 888 438 437 

                    e-mail: r_petrova@vuzf.bg 

       VUZF – University of Finance, 

      Business and Entrepreneurship    
             1618, Sofia, 1 Gusla str.  

           tel. int. + 359 888 438 437 

          e-mail: r_petrova@vuzf.bg 
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В тази рубрика, която се води 

от доц. д-р Веселин Ненков, се  

публикуват задачи за ученици от 

горните класове, за студенти и 

учители. Основният признак за 

подбор е оригиналност. Това не 

означава задължителна новост, 

защото твърдението, че една 

задача е нова, остава в сила до 

доказване на противното. Ориги-

налността включва естетичност  

и остроумие, а решаването на за- 

дачи с подобни качества изисква 

инициативност, откривателски 

подход, интелектуално усилие.  

Рубриката разчита на активното 

Ви участие както с решения, 

така и с предложения на задачи. 

Изпращайте ги на адрес: 

 

1618 София, 

ул. “Гусла” № 1 

ВУЗФ 

Радмила Златкова 

 

В писмата си посочвайте 

училището (университета) и 

класа (курса), ако сте ученик 

(студент). Желателно е предла-

ганите задачи да са напечатани в 

два екземпляра с кратки, но 

пълни решения. Ще отбелязваме 

имената на тези, които са 

направили предложенията. Ако 

задачата е заета, посочете 

източника. В писмото си 

поставете празен плик с точния 

Ви адрес. Без да извършва 

класиране, М+ ще обсъжда 

изпратените решения, а най-

хубавите от тях ще намерят 

място на страниците на 

рубриката и ще бъдат 

награждавани. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

М+559. Ако , ,x y z , да се реши уравнението 

2 2 25 6 2 6 12 9 0x y z zy x y       . 

 (Росен Николаев и Йордан Петков, гр. Варна) 
 

М+560. Нека 
2000 2001 2002 2014 2015 20162000 2001 2002 2014 2015 2016 .N       

Всеки член на редицата N , 1N , 2N , , kN  е сума от цифрите на 

предишния член. Ако k  е най-малкото число, при което kN  е 

едноцифрено число, да се намерят k  и kN . 

          (Сава Гроздев, гр. София и Веселин Ненков, с. Бели Осъм) 
 

М+561. Ако 1 , 2  и 3  са ъглите на триъгълник 1 2 3A A A , да се 

докаже неравенството: 
3 3 3 3 3

2 2

1 1 1 1 1

2 2
3 3 3 3

2 2

1 1 1 1

3 sin cos 2 sin cos sin cos

sin cos cos sin 3 s

i i i i i i

i i i i i

i i i i

i i i i

     

   

    

   

      
       
            
      

     
       
          
     

    

   
2

3

1

in cos .i i

i

 



 
 
  
 


 

В кои случаи се достига равенство? 

(Лучиан Туцеску, Крайова, Румъния) 
 

М+562. В окръжност с диаметър d  са построени n  успоредни 

хорди k kA B   1,2, ,k n , които пресичат диаметър PQ  съответно в 

точките kM   1,2, ,k n . Ако диаметърът PQ  е такъв, че са 

изпълнени равенствата 2 2
k k k kA M B M S    1,2, ,k n , да се намерят 

всички цели стойности на n  и d , при които . 2016n S  . 

                                                                 (Милен Найденов, гр. Варна) 
 

М+563. Точката P  лежи върху страната AB  на остроъгълния 

триъгълник ABC , а M  и N  са петите на перпендикулярите, 

спуснати от P , съответно към BC  и AC . Да се определи 

положението на P , когато:  

 а) MN  има най-малка дължина;  

 б) лицето на MNP  е най-голямо;  

 в) сборът от квадратите на MP  и NP  е най-малък. 

                                                      (Христо Лесов, гр. Казанлък) 
 

М+564. Точките O  и H  са съответно центърът на описаната 

окръжност и ортоцентърът на остроъгълния триъгълник ABC . Ако 

M  и N  са точки съответно от страните AC  и BC , така че 

MHN ACB , да се докаже, че ортогоналните проекции на O  и 

H  върху правата MN  лежат върху Ойлеровата окръжност на 

ABC  и е изпълнено равенството 180 2MON ACB  . 

                                                                       (Хаим Хаимов, гр. Варна) 

      

     Краен срок за изпращане на решения: 30.04.2017 г.  

М+ 
    

ЗАДАЧИ 
 

http://www.anrad-bg.com/images/uploads/subcategories/thumb/man_question_mark.jpg
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ЛЕТЕН ЛАГЕР УМ+ 
 

Д-р М. Плюс 
 

От 25 до 31 юли 2016 г. в хотел МЕЛСА КООП, гр. Несебър се проведе 

традиционният летен лагер на лауреатите от Националния конкурс „Издирване на таланти 

УМ+“. Участие взеха ученици от Варна, Димитровград, Добрич, Казанлък, Свиленград и 

София. Научната програма беше организирана и проведена от изтъкнатите учителки по 

математика г-жа Ирина Шаркова и г-жа Катя Чалъкова. С мнения за лагера от някои от 

участниците можете да се запознаете в края на този материал.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скъпи приятели,  

Вече стартира поредното издание на конкурса „Издирване на таланти УМ+”. В 

настоящия брой на списанието са включени четивата и задачите от II кръг. Не пропускайте 

да попълните талона за участие от задната корица, който трябва да изрежете и да изпратите 

заедно с решенията. 

На всички участници желаем успех! 

 

 

    

  M  +  НАЙ-МАЛКИТЕ 
 

 

http://www.google.bg/imgres?imgurl=http://latanier.com/blog/wp-content/uploads/2011/01/little-boy-reading.gif&imgrefurl=http://latanier.com/blog/cheteneto-za-decata/&usg=__6q2ZYCIGwpmQOH4jG--hF1x2KYM=&h=355&w=410&sz=72&hl=en&start=381&zoom=1&tbnid=JM1k9Vwq1yjKOM:&tbnh=108&tbnw=125&ei=63YzUI6APYzHsga31oCYCg&prev=/search%3Fq%3D%25D0%25B4%25D0%25B5%25D1%2586%25D0%25B0%26start%3D380%26hl%3Den%26sa%3DN%26gbv%3D2%26tbm%3Disch%26prmd%3Divns&itbs=1
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Предлагаме ви резултатите от тазгодишния конкурс по класове, като ви припомняме, 

че всяка от първите 9 задачи се оценява по шестобалната система, а Десета задача – с 10 

точки. Не публикуваме имената на участниците с по-слаби резултати. 

 

Ч Е Т В Ъ Р Т И    К Л А С – УМ+ 2016 г. 

Мария Николаева Дренчева (София), 6+6+6+6+6+6+6+6+6+10=64; Красимира Бориславова 

Дочева (Варна), 5+6+6+6+6+6+6+2+4+9=56; Давид Викторов Цаков (София), 

5+5+6+6+5+6+6+6+2+5=52; Николай Евгениев Николов (Видин), 5+4+5+6+4+3+0+0+0+0=27; 

Владимир Иванов Бакалов (София), 5+6+6+0+0+0+0+0+0+0=17;  Цветина Димитрова 

Каменова (Мизия), 5+0+0+3+0+0+0+0+0+0=8. 
 

П Е Т И    К Л А С – УМ+ 2016 г. 

Маргулан Ерланович Исмолдаев (Варна), 6+6+6+3+6+4+6+1+6+10=54; Георги Станимиров 

Тончев (Плевен), 4+2+6+6+6+3+5+5+5+4=46; Николета Ценимирова Чапанова (София), 

4+2+5+5+6+2+5+6+6+0=41; Генади Младенов Колев (Димитровград), 

3+3+5+1+5+6+6+0+6+3=38; Любомир Росенов Коцев (София), 6+6+6+6+6+4+0+0+0+0=34; 

Анастасия Станиславова Людмилова (Варна), 4+0+5+6+3+4+0+4+6+0=32; Никола 

Христомиров Генев (Варна), 6+2+6+6+6+5+0+0+0+0=31; Кристина Димитрова Димитрова 

(Бургас),  2+0+6+0+0+0+6+5+6+5=30; Моника Свиленова Кръстева (Варна), 

6+2+6+3+6+6+0+0+0+0=29; Петя Федева Чиликова (Бургас), 5+4+4+6+6+4+0+0+0+0=29; 

Симеон Ясенов Обретенов (Варна), 6+6+6+3+3+5+0+0+0+0=29; Никол Бранимирова 

Големанова (София), 5+2+6+6+4+4+0+0+0+0=27; Станислава Валентинова Минчева 

(София), 6+2+6+3+5+5+0+0+0+0=27; Йоан Янев Василев (Бургас), 

3+2+4+6+2+4+0+2+0+0=21; Валентин Ивайлов Пачовски (Плевен), 

0+0+0+6+6+5+0+0+0+0=17; Ясмин Бехич Ердим (Плевен), 6+3+6+0+0+0+0+0+0+0=15; 

Румен Мартинов Иванов (Враца), 5+0+6+0+0+0+0+0+0+0=11; Лора Петрова Йорданова 

(Русе), 1+0+1+2+1+4+0+0+0+0=9; Антон Антонов Симеонов (Димитровград), 

3+0+2+0+0+0+0+0+0+0=5. 
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Ш Е С Т И    К Л А С – УМ+ 2016 г. 

Александър Пламенов Проданов (Казанлък), 6+6+6+6+6+6+6+6+6+10=64; Елена Павлинова 

Вутова (Добрич),  6+6+6+6+6+6+6+6+6+10=64; Мартин Даниел Копчев (Габрово), 

6+6+6+6+6+6+6+6+6+10=64; Борислав Кирилов Кирилов (София), 

6+6+6+6+6+6+6+6+6+5=59; Георги Цветелинов Игнатов (Враца), 6+6+6+6+6+6+6+6+6+4=58; 

Антон Светославов Антонов (Варна), 6+6+6+6+6+6+6+3+6+4=55; Калина Ивайлова Лалкова 

(Враца), 6+6+5+5+6+6+6+5+6+4=55; Гергана Ивова Николаева (Враца), 

6+6+6+6+6+6+6+6+6+0=54; Елица Ивайлова Василева (Варна), 6+3+6+6+6+6+5+5+6+3=52; 

Димитър Руменов Пандев (Варна), 6+3+6+6+5+6+6+4+6+3=51; Персиан Любомиров 

Турсунов (София), 5+6+1+6+6+6+6+6+6+0=48; Георги Димитров Господинов (Враца), 

6+6+6+6+6+5+0+0+0+0=35; Валери Чавдаров Ванков (София), 6+6+6+6+6+5+0+0+0+0=35; 

Никола Георгиев Славчев (София), 6+2+6+6+6+0+1+1+6+0=34; Мартин Светославов 

Давидов (София), 6+6+6+2+6+6+0+0+0+0=32; Дарина Великова (София), 

6+4+6+1+6+2+2+2+2+0=31; Монир Жихад Ел Бикай (София), 0+0+0+2+6+6+0+3+6+0=23; 

Георги Димитров Вълков (София), 6+3+6+1+2+3+0+0+0+0=21; Неда Милчева Митева 

(Плевен), 2+1+6+1+6+4+0+0+0+0=20; Георги Николаев Иванов (София), 

6+2+6+2+2+2+0+0+0+0=20; Виктор Димитров Ангелов (София), 0+0+0+0+0+0+4+5+6+3=18; 

Милко Иванов Бакалов (София), 6+6+6+0+0+0+0+0+0+0=18; Николета Николаева Милушева 

(София), 6+0+1+0+6+4+0+0+0+0=17; Риаз Шагор Бхуян (София), 6+4+6+0+0+0+0+0+0+0=16; 

Беатрис Михайлова Бориславова (Видин), 6+3+6+0+0+0+0+0+0+0=15; Андрей Сашов Митов 

(София),  5+3+6+0+0+0+0+0+0+0=14; Калоян Бориславов Здравков (София), 

5+2+6+0+0+0+0+0+0+0=13; Лазар Румянов Гърбузанов (Габрово), 

6+6+0+0+0+0+0+0+0+0=12; Ема Евгениева Николаева (Видин), 6+0+2+0+0+0+0+0+0+0=8. 
 

С Е Д М И    К Л А С – УМ+ 2016 г. 

Димитър Николов Николов (Варна), 6+5+6+6+6+6+6+6+6+5=58; Йоан Найденов Найденов 

(Враца),  6+5+6+6+4+6+6+4+6+8=57; Венислав Еманоелов Иванов (Варна), 

6+6+6+4+6+6+6+6+3+5=54; Далия Владимирова Атанасова (Плевен), 

6+5+6+4+6+4+6+6+3+8=54; Иван Венциславов Георгиев (София), 

6+6+6+6+6+6+6+6+6+0=54; Мартин Боянов Стефанов (София), 6+6+6+6+6+6+6+6+6+0=54; 

Никола Мартинов Стайков (София), 6+5+6+4+4+6+5+6+4+4=50; Даниел Цветанов Дамянов 

(Монтана), 6+5+6+4+6+5+6+3+3+3=47; Стилиян Цветанов Иванов (Казанлък), 

6+4+6+4+4+6+2+4+3+5=44; Иван Яворов Смиленов (Шумен), 5+5+6+4+2+6+6+2+6+0=42; 

Александър Стефанов Недков (София), 6+6+6+0+0+0+6+6+6+0=36; Виктория Ангелова 

Иванова (Габрово), 6+3+6+3+4+6+6+1+0+0=35; До Виет Къонг (София), 

6+6+6+6+6+5+0+0+0+0=35; Ева Ивайлова Кортезова (София), 6+6+6+0+5+5+0+0+0+0=28; 

Лъчезар Стефанов Славчев (Казанлък), 5+3+6+4+4+0+0+0+0+0=22; Александра Димитрова 

Димитрова (София), 6+5+6+0+0+0+0+0+0+0=17; Петя Бисерова Лалова (Враца), 

6+5+6+0+0+0+0+0+0+0=17. 
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ИЗДИРВАНЕ НА ТАЛАНТИ 
 

 

   II КРЪГ 
 

Задачи за 4 клас 

 

     4. Обиколката в сантиметри на равностранен 

триъгълник е двуцифрено число, записано с 

цифрите 2 и 4, а дължината на страната му в 

милиметри е трицифрено число и е равна на 

едната страна на правоъгълник с обиколка 4 

дециметра. Да се намери лицето на 

правоъгълника. 

 

     5. Иван написал в редица всички естествени 

числа, които са по-големи от 65, но са по-малки 

от 560. Колко цифрено число се е получило? Кое 

число е написал Иван на 203-то място? Колко от 

написаните числа имат сума от цифрите 7? Колко 

от тези числа имат произведение от цифрите 8? 

 

     6. Вихра има 7 квадрата от два различни вида. 

Тя може да сглоби от тях правоъгълник. Ако 

страната на по-малките квадрати е 2 см, то колко 

квадратни сантиметра е лицето на получения 

правоъгълник? (Разгледайте всички възможни 

сглобявания.) 
 

 

Задачи за 5 клас 
 

     4. Дължините на страните на 7 квадрата се 

изразяват в сантиметри чрез 7 последователни 

естествени числа, а сборът от обиколките им е 

2016 см. Да се намери сборът S7  от  техните  лица  

и  да  се  покаже  съществува ли квадрат с лице 

    

М  +  КОНКУРС 

 

ИЗДИРВАНЕ НА ТАЛАНТИ е 

задочно математическо състезание. 

Провежда се в 3 кръга. В този брой 

ви представяме задачите от II кръг. 

Не се отчайвайте, ако не се справите 

и с трите задачи. Пишете ни дори и в 

случай на непълно решена задача. В 

писмата си внимавайте за следното: 

1. Пишете решения на задачите само 

за класа, в който учите. 

2. Решението на всяка задача да е на 

отделен лист, като най-отгоре на 

листа напишете трите си имена, 

града и класа, в който учите. 

3. Съобразявайте се с обявения срок 

за изпращане на работите. 

4. Напишете собствения си адрес за 

кореспонденция. 

Допуска се колективно участие (ако 

например задачите се разглеждат в 

школа по математика). В този 

случай изпращайте само едно писмо 

с името на избран от вас капитан на 

отбора. Пишете ни на адрес: 
 

          МАТЕМАТИКА ПЛЮС 

                         ВУЗФ  

                ул. „Гусла”  № 1 

                    1618 София 

Жури под председателството на 

акад. Благовест Сендов проверява 

изпращаните от вас решения. Най-

добре представилите се ще бъдат 

поканени заедно със своите учители 

на специално организирания 

Фестивал уM+. На фестивала ви 

очакват интересни срещи и 

страхотни изненади. 
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S7, чиято дължина на страната в сантиметри е естествено число.  
 

     5. В нечетно двуцифрено число N цифрата на десетиците е точен квадрат (произведението 

на две еднакви естествени числа се нарича точен квадрат), а  сборът на  N  и числото, 

записано със същите цифри, но в обратен ред, е  равно на числото, изразяващо лицето в 

квадратни сантиметри на квадрат с дължина на страната естествено число сантиметри.  Да  

се  намерят  N,  обиколката  и  лицето  на  този  квадрат.  
 

    6. Вихра има 7 квадрата от три различни вида. Тя може да сглоби от тях правоъгълник. 

Ако страната на най-малките квадрати е 2 см, то колко квадратни сантиметра е лицето на 

получения правоъгълник? (Разгледайте всички възможни сглобявания.) 

 

Задачи за 6  клас 
 

   4. В състезание по математика участниците от 5. и от 6. клас са повече от 100 и по-малко от 

110. При това 
3

2
 от тях са момчета, половината от които  са петокласници, а  40% от 

момичетата не са от 5. клас. Да се определи  колко момчета и колко момичета от 5. клас и от 

6. клас са участвали в състезанието. 
 

   5. В  прав  кръгов  цилиндър  е  вписано  кълбо,  чийто  радиус  се изразява в сантиметри 

чрез просто число. Върху горната основа на цилиндъра е поставен  прав  кръгов  конус със 

същия радиус и образуваща с дължина в сантиметри естествено число. Лицата на 

повърхнините на цилиндъра и на конуса се отнасят както 9:4. Да се намерят радиусите на 

цилиндъра и на кълбото, височината на цилиндъра и образуващата на конуса. 
 

   6. Ако за целите числа ,a b  и c са изпълнени равенствата 

2017. 7 2016. 27 2015. 17

a b c

a b c
 

  
 , 

 

намерете стойността на израза 2 2 2a b c  . 
 

Задачи за 7  клас 
 

   4. Точките A, B и D са разположени в този ред на една права р. В една и съща полуравнина 

спрямо р са построени отсечки АС = АВ и ВЕ = ВD, като АС и ВЕ са успоредни. Точките М и 

Р са средите съответно на ВС и DE.  

      а) Да се докаже, че лицето на четириъгълника BDPM  е  равно на лицето на  ΔАDР.   

 б) Да се намери лицето на  ΔАМР, ако лицето на ΔАВС е  6 см
2 

.  

 

   5. Да  се намерят простите числа  р, за които  числото 2
р–2  

+ 3
р–2 

 е просто. 
 

   6. Ако 
2017 2017 2017a b c

b c a

  
   , където 0abc  , намерете стойността на израза 

 

2017 2017a ca bc b   . 
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Д Е С Е Т А     З А Д А Ч А 
 

4 клас 

 Пресметнете и сравнете числата  

 

А = 33+44+55+66+77+....+2222,  В = 26+36+46+56+66+76+....+2016 и С = 11+15+19+.....+2215.  

 

5 клас 

 Сравнете числата  

1 1 1 1 1 1 1 1
... ...

4 28 70 63250 3 15 35 63503
А            и 

1 2 3 4 5 20
...

2 8 28 77 176 40301
В        . 

 

6 клас 

 Докажете, че 
2 3 2 2

1 2 3 127
... 7

2 3 4 128
     . 

  

 

7 клас 

 Докажете, че 
1 1 1 1 52

1 ...
5 13 25 2381 35

      . 

 

       

Задачите са предложени от: Ирина Шаркова и Христо Лесов 
 

Срок за изпращане на решения на задачите от II кръг 31 януари 2017  г.  

Срок за изпращане на решения на ДЕСЕТА ЗАДАЧА 30 април 2017  

 

 

    

М  +  КОНКУРС 
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МЕЖДУНАРОДНИ КОНКУРСИ 

ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТИ (РЕФЕРАТИ) 
(по математика, информатика и приложенията им в областта на икономиката, 

финансите, счетоводството, застраховането, осигуряването, бизнеса) 
 

В рамките на Международния проект MITE (Methodology and Information 

Technologies in Education – Методика и информационни технологии в образованието) през 

учебната 2016-2017 г. се организират три конкурса – единият за ученици, вторият – за 

учители и третият – за студенти и докторанти. Научната част на проекта има за цел 

разработването на теми от областта на математиката, информатиката и всички направления в 

икономиката, включително методики и приложения на съвременни информационни 

технологии в образованието. Партньори по проекта са:  

- Висше училище по застраховане и финанси (София, България) 

- Академия за социално управление (Москва, Русия)  

- Факултет по педагогическо образование при Московския държавен университет “М. 

Ломоносов” (Москва, Русия).  

- Сдружение „Европейско кенгуру“  
 

І. Международен конкурс за ученици 
 

ІІ. Международен конкурс за учители 
 

ІIІ. Международен конкурс за студенти и докторанти 
 

Конкурсите се състоят в разработване на проекти (реферати). В първия конкурс могат 

да участват ученици (индивидуално или в екип до трима ученици, независимо в кое училище 

и клас учат) под ръководството на учители и преподаватели. Вторият конкурс е 

предназначен за учители (индивидуално). Участието в третия конкурс е също индивидуално. 

Проектите се представят в електронен вид. Те трябва да са оформени като мултимедийни 

презентации с обем до 20 Mb на MS Power Point или на друг софтуер, който се 

разпространява свободно. Бонусни точки се присъждат на проекти, в които информатиката и 

информационните технологии се използват не само в презентацията, а и по същество при 

решаването на съответни матемтически или икономически задачи. Тематични направления:  

 1. Финанси и банково дело (за ученици, учители, студенти и докторанти) 

2. Счетоводство и контрол (за ученици, учители, студенти и докторанти) 

3. Застраховане и осигуряване (за ученици, учители, студенти и докторанти) 

4. Предприемачество (за ученици, учители, студенти и докторанти) 

5. История на икономиката/история на математиката (за ученици, студенти и докторанти) 

6. Икономиката/математиката като наука (за ученици, студенти и докторанти) 

7. Организация на класната работа за повишаване на успеваемостта (за учители) 

7. Организация на извънкласната работа на учениците (за учители) 

8. Организация на проектната и изследователската дейност на учениците (за учители) 

9. Математическо моделиране, приложение на математиката и информатиката в 

икономиката (за ученици, учители, студенти и докторанти).  
 

Състезателната част е организирана в три етапа: 

 Задочен – краен срок за изпращане на разработките е 16 януари 2017 г.  

 Очен (национален) – през м. февруари 2017 г. (точната дата и мястото на провеждане ще 

бъдат съобщени допълнително, а допуснатите до Националния кръг ще бъдат 

информирани в края на м. януари 2017 г.) 

 Международен – в периода от 1 до 10 май 2017 г. в гр. Москва, Русия   



8 

 

Участието в конкурса става след предварително превеждане на такса правоучастие в 

размер на 25 (двадесет и пет) лева на участник (ако проектът е представен от повече от един 

участник, като научните ръководители са също участници) или 50 (петдесет) лева на проект 

(в случай на един участник) в срок до 9 януари 2017 г. по следната банкова сметка:  
Математика плюс Х ЕООД 

IBAN      BG68STSA93 00000 168 3465 

BIC         STSABGSF 

„БАНКА ДСК” ЕАД, клон Гео Милев 

Участниците в конкурса (ученици) получават правото на преференциални условия при 

кандидатстване във ВУЗФ (Висше училище по застраховане и финанси) – Университет по 

финанси, бизнес и предприемачество. Те получават и 20% отстъпка от семестриалната 

такса във ВУЗФ (виж www.vuzf.bg).   

 

Т А Л О Н  
ВУЗФ – Университет по финанси, бизнес и предприемачество 

Ако желаете да ползвате правото на преференциални условия  

при кандидатстване и 20% отстъпка от семестриалната такса, 

изпратете този талон заедно с проекта.  

Имена ......................................................................................... 
 

Адрес ......................................................................, e-mail........... 
С този талон участва и моята сестра (брат) 
 

Имена .......................................................................................... 
 

 

Изпращане на проектите с краен срок на получаване 16 януари 2017 г.:  

По пощата на CD, на адрес: ВУЗФ, За конкурса М+,  ул. “Гусла” № 1, 1618 София 
 

В придружаващото писмо напишете име на автора(ите), клас, училище, научен 

ръководител, заглавие на проекта и по кое от тематичните направления е разработката, 

кратко описание на проекта и указания за работа с файловете (ако е необходимо), а също и 

възможни начини за връзка (за предпочитане e-mail адрес и мобилен телефон). Контакти и 

допълнителна информация можете да получите от г-жа Петрова на тел. 0888 438 437 

 

По време на задочния етап ще бъдат избрани най-добрите разработки за участие в 

очния (национален) етап. Победителите в Националния етап ще бъдат поканени за участие в 

Международния етап. Националният и Международният етапи се състоят в представяне на 

всяка разработка в рамките на 15 минути (за международния етап на английски или руски 

език), след което в рамките на 5 минути състезателите отговарят на уточняващи въпроси 

(включително и по представяната материя). Критериите за оценка включват оригиналност, 

достоверност, атрактивност, ползваемост, оформление. Учителските проекти ще бъдат 

оценявани за ефективност на представяните идеи и методики, пълнота, дизайн, естетическо 

оформление, вътрешна съгласуваност и балансираност, стил на презентирането. 

 Класираните на първите три места в Националния етап на всеки от трите 

конкурса ще получат дипломи и награди, а останалите участници в Националния етап 

– грамоти. За първенеца при учениците е осигурен безплатен престой и културна 

програма по време на Международния етап в Москва. При възможност ще бъдат 

подпомогнати и първенците в останалите категории.  

http://www.vuzf.bg/
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НОБЕЛОВАТА НАГРАДА ПО ИКОНОМИКА ЗА 2016 Г. 
 

проф. Сава Гроздев, доц. д-р Веселин Ненков 
  

 Икономистите Оливър Харт от Университета в Харвард и Бенгт Холмстрьом от 

Масачузетския технологичен институт (MIT) получиха Нобеловата награда за икономика за 

2016 г. за работата си по договорната теория и ролята ѝ при определянето на всичко – от 

заплащането на изпълнителните директори до приватизациите в публичния сектор. Работата 

на 67-годишния Холмстрьом през 70-те години на миналия век и на 68-годишния Харт през 

80-те години е помогнала за превръщането на договорната теория в област на 

фундаментални научни изследвания. „Съвременните икономики са свързани заедно чрез 

множество договори“, се казва в съобщението на Шведската кралска академия на науките. 

„Новите теоретични инструменти, създадени от Харт и Холмстрьом, са ценни за разбирането 

на договорите и институциите в реалния живот, както и потенциалните уловки в оформянето 

на договори.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Харт фокусира научните си изследвания върху разделението на властта в 

икономическите отношения, включително договорите. Той проучва ефектите, които подобни 

разделения на властта имат върху корпоративната структура и финансите. Колегата му Дейл 

Йоргенсон от Харвард казва през 1997 г., че работата на Харт „е довела до революция в 

сферата на корпоративните финанси“. Роденият във Великобритания, но гражданин на САЩ, 

Харт става бакалавър по математика в King’s College към Университета в Кеймбридж през 

1969 г., магистър по икономика в University of Warwick през 1972 г., а докторската си степен 

получава от Университета в Принстън през 1974 г. Той се присъединява към Харвард през 

1993 г. и е ръководител на Факултета по икономика от 2000 до 2003 г. 

  М  + 
    

С Е М И Н А Р 
 

 

Оливър Харт 

    (1948 – ) 
 Бенгт Холмстрьом 

           (1949 – ) 

http://synpress-classic.dveri.bg/books/img/book.jpg
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 Холмстрьом фокусира проучванията си върху организацията на компаниите, най-вече 

върху договорите и стимулите, включително корпоративното управление, заплащането на 

изпълнителните директори и преструктурирането. Той помага и за разработването на 

теорията на моралния риск, идеята, че банките и икономическите агенти поемат неоправдани 

рискове, защото знаят, че няма да се изправят пред цялата цена на провала. Последните му 

усилия са фокусирани върху проблемите с ликвидността и финансовите пазари. Той твърди, 

че „невежеството е блаженство“ по време на финансови кризи, което позволява на пазарите 

да останат ликвидни, докато банките и други участници търгуват едни с други въпреки 

проблемите, които може да срещнат. Роденият във Финландия Холмстрьом получава 

бакалавърската си диплома по математика и физика от University of Helsinki през 1972 г., 

магистърската си диплома – от Stanford Universityпрез 1975 г., като в същия университет 

става и доктор по бизнес науки през 1978 г. Холмстрьом се присъединява към MIT през 1994 

г. и ръководи Факултета по икономика от 2003 и 2006 г. Той е част от управителния съвет на 

финландския производител на телефони Nokia от 1999 до 2012 г. 

 Наградата за икономика е единствената, която не е включена в завещанието на 

шведския индустриалец и филантроп Алфред Нобел. Учредена е едва през 1968 г. от 

шведската централна банка в памет на Нобел, като паричният й израз е 8 млн. шведски крони 

(930 хил. долара). Самата награда се присъжда от Шведската кралска академия на науките. 

От Академията уточняват, че съвременната икономика се основава на неизброими договори. 

Новите теоретични инструменти, създадени от Харт и Холмстрьом, са ценни, защото 

помагат на хората да разберат съвременните договори и институции, както и да избегнат 

потенциални „клопки“ при изготвянето на договори. 

 Теорията на договорите осигурява основните инструменти, които помагат да се 

разбере как се изготвя един договор (или какъв е неговият дизайн). Една от целите на тази 

теория е да обясни защо договорите имат различни форми и дизайни. Друга цел е да се 

разбере как да се съставят по-добри договори. Така институциите ще могат да допринасят 

повече за общественото благо. Трябва ли доставчиците на обществени услуги като училища, 

болници и затвори да бъдат притежание на частни лица или на обществото? Трябва ли 

учителите, здравните работници и охранителите в затворите да получават фиксирани заплати 

или пък заплащането трябва да е обвързано с извършената от тях работа? До каква степен 

заплащането на мениджърите трябва да зависи от бонусната система или от опции, свързани 

с акции? 

 Теорията на договорите не дава точни и категорични отговори на тези въпроси. 

Въпреки това силата на тази теория е в това, че позволява да се мисли ясно за темите и 

помага да се разберат потенциалните клопки при съставянето на нови договори, обясняват от 

Шведската кралска академия на науките. Разработената от двамата учени теория задава 

рамка за анализиране на много различни теми, свързани с договорите, включително 

заплащане според представянето за мениджърите на най-високо ниво; приспадания и 

съвместни плащания при застраховките, както и приватизация на обществени активи. Както 

е обяснено в научно-популярното представяне на теорията на договорите, публикувано от 

Нобеловия комитет, в оптималния договор плащанията на мениджъра, чиято работа влияе 

върху стойността на акциите на компанията, трябва да зависят не само от промените в 

стойността на акциите, но и от промените в стойността на акциите в други дружества в 
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същия сектор. В противен случай, служителят може да получи премия или обратно, да не 

получи заради фактори, които са извън неговия контрол. Например в области, дейността в 

които има голям риск, теорията препоръчва да се изберат постоянни заплати, а в устойчиви 

области на индустрията заплатите могат да бъдат свързани с показатели за 

производителността (спрямо увеличението на цената на акциите на дружеството, в сравнение 

с аналогични компании). 

 Чрез своя първоначален принос Харт и Холмстрьом превръщат Теорията на 

договорите в „плодородно поле“ за научни изследвания. През последните 5 десетилетия те са 

изследвали и голяма част от нейните приложения. Техният анализ за оптимални договорни 

отношения полага интелектуални основи за създаването на нови политики и институции в 

много области – от закони за фалити до политически организации, обясняват още от 

Шведската кралска академия на науките. Например, договорната теория може да се използва, 

за да се анализира възнаграждението на главните изпълнителни директори, основано на 

постиженията им в работата, или пък застрахователните разноски на хората.  

 В края на 70-те години Бенгт Холмстрьом демонстрира как принципалът (например 

акционерите в една компания) трябва да изработи оптимален договор за агента 

(изпълнителния директор на компанията), чиито действия отчасти остават без надзор от 

принципала. Принципът за информираност на Холмстрьом показва как точно в договора 

трябва да има обвързаност между заплащането на агента и изпълнението на задълженията. В 

по-късна своя работа ученият обобщава тези резултати и посочва конкретни примери: кога 

работниците се възнаграждават не само с финансов бонус, но и с възможност за израстване в 

йерархията; кога агентите насочват усилията си върху многобройни задачи, докато 

принципалът наблюдава само някои от измеренията на тяхната работа; и кога отделните 

членове на екипа могат да се възползват от усилията на другите. 

 В средата на 80-те години на миналия век Харт прави огромен принос към нов клон на 

договорната теория, която разглежда проблема с т. нар. „непълни договори“. Тъй като не е 

възможно в един контракт да бъде описана всяка възможна проява на естеството на работата, 

този клон посочва най-добрия начин за предоставяне на права: коя страна по договора да има 

право да взима решения и при какви обстоятелства. Откритията на Харт хвърлят нова 

светлина върху собствеността и контрола на предприятията и имат огромно влияние върху 

редица клонове на икономиката, както и в политическите науки и в правото. Изследванията 

на Харт създават нови теоретични инструменти за изучаване на въпроси като какъв тип 

компании подлежат на сливане, правилното съчетаване на дълговото и капиталовото 

финансиране, както и кога институции като училища и затвори трябва да бъдат частна или 

държавна собственост. Според Шведската кралска академия на науките разработките на 

Харт и Холмстрьом са положили основата за разработване на политики в редица области, 

включително от законодателството при несъстоятелност.  

 В цялата почти 50-годишна история на Нобеловата награда тя е връчвана само веднъж 

на жена – през 2009 г. я получава Елинор Остром, американски политолог и икономист. Най-

възрастният носител на отличието е Леонид Хурвич. Той е бил на 90 години, когато получава 

приза през 2007 г. Най-младият е Кенет Дж. Ароу, който е бил на 51 години, когато му 

присъждат наградата през 1972 г. Средната възраст на лауреатите е 67 години, а повечето от 

тях са били отличени заради изследванията си в областта на макроикономиката.     
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 Български „кенгурчета“ на лагер в Румъния. От 27 август до 3 септември 2016 г. 

четвъртокласниците от СУ “П. Р. Славейков“ в гр. Добрич: Боряна Янева, Теодор Иванов, 

Георги Милчев, Николай Костадинов, Пресиана Иво Пенчева и техният ръководител Иглика 

Бъчварова изживяха вълнуващи мигове по време на Международния лагер на участници в 

състезанието „Кенгуру“, който се проведе в  Арефу, Румъния. Местоположението на лагера е 

сред живописната и красива природа на Карпатите.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Домакините бяха изключително  гостоприемни и отзивчиви. Българските участници 

са с успешно представяне в Областния кръг на „Европейско кенгуру“ и призовите места, 

които заеха в конкурсите по време на лагера, не бяха изненада. Теодор беше втори, а 

Пресиана и Николай се класираха трети в конкуренция с ученици от Румъния и Казахстан. 

Българчетата участваха активно в заниманията по рисуване с цифри, изобразително 

изкуство, а за това, че бяха постоянни посетители на заниманията по физика, водени от 

учителя по физика Михай Ганчу, те бяха наградени с почетни грамоти. Пресиана и Николай 

са трети в конкурсите за Мис и Мистър лагер. Най-малката участничка в групата – 

третокласничката Боряна демонстрира завидни умения по художествена гимнастика и 

вдъхнови своите съотборници за успешно общо представяне при изпълнението на чудесен 

танц. Продължителните аплодисменти на публиката бяха висока оценка за петимата 

български танцьори. Последната вечер българският отбор изпълни  и песен (от филма 

Зутрополис), получавайки отново овациите на присъстващите. Приятелският дух и 

екипността на учениците от гр. Добрич направи престоя им в Арефу „в най-силното 

изживяване в живота им досега“, както се изрази Пресиана, отговаряйки на въпрос на журито 

по време на конкурса за Мис лагер. Заедно с останалите участници в лагера българските 

ученици изкачиха 1460 стъпала до автентичния замък на Влад Тепеш, спускаха се със зип-
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лайн, плуваха и играха в закрития басейн, участваха в скаутски премеждия и се научиха 

бързо и с лекота да се справят с компас в непознат планински терен. Те откриха много нови 

приятели и почитатели. Бианка Михай и Михаела Спатареану бяха неотлъчно с българската 

група и помогнаха за бързата адаптация и неусетното й интегриране в лагерния живот. 

Прибирайки се към България, на границата, учениците бяха посрещнати от чудно красива 

двойна дъга, която беше напълно в съзвучие с цялостното прекрасно изживяване в Арефу. 
 

 Microsoft Office World Wide Championship 2016 е световно състезание за ученици, 

което тази година се проведе от 7 до 11 август в Орландо, Флорида. Георги Бошев от 12. клас  

в Гимназията с преподаване на английски език „Гео Милев“, гр. Бургас постигна най-висок 

резултат в конкуренцията на ученици от повече от 130 държави. Заедно с още четирима 

български представители той взе участие в състезанието в рамките на проекта „Microsoft 

YouthSparkх – Career IT“, реализиран от Сдружението на завършилите Стопанския факултет 

на СУ „Св. Кл. Охридски“ (FEBA Alumni) с финансовата подкрепа на Microsoft. 

„Щастлив съм, че успях да се сертифицирам до това ниво. Ще продължавам да изучавам 

технологии, макар моите основни интереси да са в областта на медицината. Участвам във 

всички възможни мероприятия, организирани от училището, свързани с технологиите.“, каза 

Георги Бошев, цитиран в съобщение на Софийския университет. Димитрина Тодорова, 

учител по ИТ на Георги Бошев, отбеляза, че през последните три години ученикът се е 

подготвял изключително сериозно за участието си в световните финали заедно с 

преподаватели от Софийския университет в рамките на проекта. Георги Бошев е постигнал 

нивата Microsoft Office 2010 Specialist Master и Microsoft Word 2013 Expert. 

„В личен план се надявам успехът да мотивира колегите от гилдията да работят активно с 

учениците, за да постигнем още по-добри резултати. Георги показа, че с много труд, 

постоянство и упоритост няма невъзможни неща", каза още Димитрина Тодорова.  

Николай Нетов, преподавател в Стопанския факултет на СУ и ръководител на проекта, 

сподели, че успехът на Георги Бошев е резултат от четиригодишната им работа по проекта, 

насочен към 20 000 ученици в средните училища, включително и сред ученици от региони в 

страната, където младежката безработица е най-голяма. „На тези активни млади хора се 

предоставят: достъп до обучение по ИКТ чрез Microsoft Imagine Academy, обучение по 

предприемачество, курсове за кариерно развитие и консултации, както и възможност да  

ползват наличните ресурси и да придобиват опит чрез менторство. За учебната 2015/2016 

година най-високото ниво на световно признатата професионална сертификация Microsoft 

Office Specialist и Microsoft Technology Associate са постигнали 900 ученици“, подчерта 

Николай Нетов. FEBA Alumni е сдружение на възпитаниците на Стопанския факултет на СУ 

"Св. Кл. Охридски", основано през 2004 г. от 33-ма студенти, завършили факултета.  

Стопанският факултет е водеща институция в страната за обучение и изследвания в областта 

на икономическите и управленските науки. В рейтинговата система на висшите училища в 

България в периода 2011-2014 г. Стопанският факултет заема челните места в направленията 

"Администрация и управление" и "Икономика". Microsoft YouthSpark e глобална инициатива 

на Майкрософт, която цели да осигури достъп на всички младежи за изучаване на 

компютърни науки, като по този начин им помага да постигнат повече за себе си, 

семействата и общността. Програмата предоставя възможности за развитие на повече от 300 

милиона млади хора по света.  
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 Европейският конкурс за млади учени (EUCYS) се проведе в Брюксел от 15 до 20 

септември 2016 г. В тазгодишното му 28-мо издание взеха участие близо 140 представители 

на 37 държави на възраст между 14 и 21 години, които презентираха общо 80 проекта. 

Победители са Ане Еспесет и Торстейн Вик от Норвегия с математическия проект 

„Мотивиращи символи и класически мултипликативни функтори“, Валерио Паглиарино от 

Италия с проект по компютърни технологии и Ривър Грейс от САЩ с проект по биология. 

Трите проекта получиха първи награди по 7 хил. евро. Бяха раздадени още 3 втори награди 

по 5 хил. евро, 3 трети награди по 3,5 хил. евро и 20 поощрителни награди. 

Единайсетокласниците Иван Иванов и Василен Цветков  от МГ „Д-р Петър Берон“, гр. Варна  

представиха високотехнологичния проект „Интелигентно засаждане“, за който получиха 

грамота „Иновации в храните и агрикултурата“. Двамата ще имат възможност да присъстват 

на конференцията FOOD’ 2030, която ще се състои през м. октомври в Брюксел. България се 

представи с още две разработки в конкурса: „Съществуване на нулеви суми в подмножества 

на крайни векторни пространства“ с автор Пресиана Маринова от МГ „Баба Тонка“, гр. Русе 

и високотехнологичния проект „Тракинг система“ с автор Виктор Даков от Факултета по 

математика и информатика на СУ „Св. Кл. Охридски“. Конкурсът EUCYS е ежегодно 

събитие на Европейската комисия, което се фокусира върху постижения в областта на 

науката и технологиите на ученици и студенти от първите курсове. Финансира се като част 

от програмата „Хоризонт 2020“. Освен европейци в конкурса се включват участници от 

САЩ, Канада и Република Корея. Белгия беше домакин за втори път след първото издание 

на конкурса през 1989 г., а България е един от потенциалните организатори в оставащия 

период на „Хоризонт 2020“. 
 

 Десетата младежка балканска олимпиада за ученици до 15,5 години се проведе в 

Скопие от 19 до 22 септември 2016 г. Сред 10-те държави, които се включиха в 

съревнованието, българските ученици се наредиха на второ място в отборното класиране 

след Румъния. Радослав Димитров от 10 клас в ОМГ, гр. Пловдив спечели златен медал, 

останалите българи заслужиха сребърни медали: Иво Карагьозов от 9 клас в МГ, гр. Варна; 

Добрин Башев от 8 клас в ПМГ, гр. Габрово и Станислав Николов от 9 клас в СМГ. 

Ръководители на отбора са Емил Келеведжиев от ИМИ-БАН и доц. д-р Пламенка Христова 

от Русенския университет. 
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МОРФОДИНАМИКАТА  

ЗА РАЗВИТИЕТО НА НООСФЕРНИЯ ИНТЕЛЕКТ 

или  

иновационна образователна NDM - парадигма в 

 границите на „Аз-концепцията” на математическото моделиране 

 
 

проф. д-р Даринка Гълъбова   
 

Динамичните процеси в социалните и образователните системи предполагат цялостно 

и трандисциплинарно светоусещане, развивано и прилагано от все повече изследователи. 

Очаква се в обществото да възникне кохерентно разбиране за глобалните проблеми, 

прогнозиране на бифуркационните промени (кризите) и анализиране причините за тях, 

намиране оптимални методи и форми за решаването им чрез възможностите на комплексната 

технологична среда на 21 век. Това е и новаторската идея на книгата „Морфодинамиката за 

развитието на ноосферния интелект” с автори проф. Марга Георгиева и проф. Сава Гроздев. 

Те изследват, обобщават и разработват модели на нова холистична методология, адаптираща 

към образователните системи идеите на предложените от тях редица комплексни понятия, 

свързани с развитието на сложните отворени системи. Тяхното изследване представлява ново 

космознание за структурата, взаимодействието и единството на различни образователни и 

социални системи (образователната система като цяло, системата „обучаващ - 

обучаван”, системата от подходи, методи и техники; системата от образователни 

технологии; познавателната система с нейните когнитивни психически процеси, 

поведенчески и емоционални психически процеси; системата от учебни среди за 

стимулиране на интелекта и съвместното мислене, системата на математическото 

образование (а и всяка друга предметна образователна система и т.н.), като очертават 

възможни траектории на еволюционния им път на развитие. Книгата представлява 

универсален модел, наречен от авторите NDM - парадигма („ен-ди-ем“ – нова динамична 

модификация в границите на Аз-концепцията на математическото моделиране), в който се 

описват в хоризонтален и вертикален план релациите между сложни системни структури на 

образованието чрез математическото моделиране, отразяващо динамиката в оптималния път 

на развитието на интелекта.  

Обяснимо е защо научният екип М. Георгиева и С. Гроздев като дългогодишни 

професори по методика на обучението по математика се интересуват от педагого-

психологическите аспекти на обучението и от внедряване на съвременни подходи в 

образованието. Но само математици, познаващи апарата на математическото моделиране на 

динамични системи чрез диференциални уравнения, могат задълбочено да реализират 

философското съдържание на образованието. Силният апарат на математическото 

моделиране при описание на динамичните системи позволява своевременно да се разкриват 
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измененията в познавателната дейност на учещите се и да се издига интелектът им на ново 

структурно равнище. Използвайки моделирането авторите прилагат един задълбочен научен 

подход към изследването на морфодинамиката на интелекта чрез съчетаването на 

рационалното и емоционалното начало (знания и интерес, когниции и емоции, досещане и 

разбиране, интуиция и творчество, индивидуално и съвместно мислене) в процеса на 

обучение. Като учени-изследователи М. Георгиева и С. Гроздев използват ключа за 

ефективното управление и развитие на всяка образователна подсистема, съчетаващ силата на 

различни подходи: системен, интегративен, холистичен, личностно-ориентиран, 

конструктивистки и други. В огледалото на този уникален подход авторите отразяват и 

преобръщат смисъла на традиционните педагогически понятия и модели, като изследват 

вътрешната и външната морфология на динамичните образователни системи и подсистеми. 

Читателят сякаш попада в машина на времето, която го отвежда към научните постижения на 

педагогиката, психологията и математиката в миналото (Пап Александрийски, Р. Декарт, А. 

Поанкаре, Д. Пойа, Г. Хакен и др.), представя му постиженията на настоящето (Е. Князева, В. 

Буданов, Е. Маслоу, М. Георгиева, С. Гроздев, Б. Лалов, И. Марев, В. Василев и много други, 

работещи в областта на оптималното развитие на интелекта) и го отвежда към възможните 

еволюционни проекции на образованието в бъдещето. Познатото изглежда непознато за 

непросветения в тайните на NDM - парадигмата читател. Традиционните понятия като цели 

на обучението, управление на образованието, проблеми и кризи в образователната система, 

педагогически иновации, влиянието на обучението върху интелектуалното развитие на 

учещите се и т.н., се пречупват през NDM - терминологичен апарат (теория на хаоса, 

атрактори, флуктуации, бифуркации, детерминационен хаос, равновесие,  управляващи 

параметри, фрактали, еволюция, самоорганизация, самообучение, саморазвитие) и добиват 

нов смисъл. Основната цел на образователната система на бъдещето съвпада с атрактора 

„ноосферен интелект”, към развитието на който са насочени иновативните модели, 

препоръки и идеи в книгата. 

 Основанията за педагогическа иновативност и оригиналност относно качествата 

научност и комплексна интегративност на NDM - модела намираме в редица приноси на 

изследването (научно - теоретични и практико - приложни). За пръв път в педагогическата 

наука се предлага научно обоснован и обобщен математически модел на морфодинамиката 

на образователната система (наречен „NDM- парадигма в границите на Аз-концепцията на 

математическото моделиране“), в който се интегрират и взаимодействат 10 различни понятия 

и 10 различни учебни среди, т.е. тази структура на модела представлява комплексна 

интеграция на основни идеи и подходи от най-съвременните научни направления, като 

акцентът е поставен върху динамичните многостранни връзки между тези понятия и 

рефлексa върху развитието на интелекта на учещите се.  

 Считам, че NDM – парадигмата е универсална парадигма на образованието през 

21 век и поради предложените в книгата структурни, дидактически, математически, 

концептуални и технологични модели, даващи мощен управленски и познавателен 

инструментариум както на преподавателя, така и на обучавания, т.е на всяка личност, която 

съзнателно и самостоятелно може и знае как да учи, как да се развива, самооценява и 

самоусъвършенства, достигайки еволюционни потенции на интелекта си в неустойчивите 

условия на съвременното динамично променящо се общество. Значим принос на 

изследването са разработените математически модели с частни диференциални уравнения, 

съпоставени на съответни дидактически модели в различните глави. Стига се до извода, че 

посочените модели помагат за изясняване на евристичната дейност, за даване на информация 

за нарастване на способностите, за измененията на интуицията, инсайта (прозрението) в 

позитивна насока. С приносен характер са препоръките и предложенията в края на всяка 

глава на книгата, като например препоръката: „продуцирането на мисловни актове, които 
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дават надеждни резултати, води до изграждане на познавателна йерархична структура на 

разбирането и съдейства за саморазвитието на интелекта“ (с. 60)
1
. 

 Въвежда се и нов интердисциплинарен „NDM - подход”, насочен към стимулиране 

на интелектуалното развитие на учещите се (деца, ученици, студенти, възрастни). От 

психологическа гледна точка NDM - подходът предлага възможности за стимулиране на 

мисълта и овладяване на механизми за развитие на интелекта от детска възраст до най-зряла 

възраст на личността в унисон с тенденцията за учене през целия живот. „Наистина не е ли 

изкушение да постигнем триумф на познавателните преобразувания във вътрешния акт на 

интелекта, които в една или друга степен ще провокират латентните му генетични 

заложби и ще го ориентират към новаторство – към преход от екстензивен към 

интензивен път на развитие“ (с.9). NDM - подходът размива границите между отделните 

учебни предмети чрез единството на възпитателните, образователните и развиващите цели, 

като ги целенасочва към развиване на ноосферен интелект на личността. Постигането на този 

връх в интелектуалното развитие на личността се основава всъщност на действието му като 

средови подход, изразено в типизирането на 10 вида учебни среди и обобщаването им в обща 

система, базирана на концептуалната технологична среда, наречена NDM - среда. Все повече 

обществото (и образованието) се технологизират, като съвременните мултимедийни 

образователни технологии се явяват флуктуации на традиционната система на обучение. 

Използването на ИКТ в образованието променя структурата на системата „обучаващ - 

обучаван“ и осигурява предпоставки за еволюция на математическото моделиране чрез 

използване средствата на компютърното моделиране, динамичното моделиране с учебен 

софтуер, GRID – технологиите, облачните технологии и други перспективни технологии, 

чиято същност и възможности подробно са изяснени в 3-та глава на книгата.  

 АЗ-концепцията на математическото моделиране на действителността реализира 

принципите на гещалт-холистичното образование: природата е единна екосистема, 

познанието (културата) представлява структурна цялост, човешката личност е сложна 

цялостна система – те са взаимносвързани и детерминиращи се. Гещалтпсихологията разбира 

човека като отворена система, която обменя с обкръжението си енергия и материя и 

вследствие на това, може да бъде представена единствено с помощта на модел и то само 

приблизително. Авторите правилно оценяват съществуването на личността (Аз-а) през 21 век 

в многообразна технологична среда, обхващаща останалите учебни среди. Всяка от тези 

среди по определен начин въздейства както върху цялостната личност, така и върху 

отделните й подсистеми. Уникално е решението на авторите да моделират с цветове 

учебните среди, защото избраните цветове съвсем не са случайни. Ако задълбочено вникнем 

в предложените цветове за моделиране на учебните среди, в които функционира Аз-ът, ще 

открием пряка аналогия с цветовете на седемте енергийни центъра в човека, определени в 

източната философия. Така NDM - моделът реализира идеята на NDM – подхода за 

сближаване на източната и западната философия: за единство между рационалното и 

емоционалното, основано на връзката между материалното (знания, факти, материя) и 

духовното (интелект, дух, емоции, стремеж към съвършенство). Доказателство за 

уникалността на цветовите учебни среди е представено на различните фигури в книгата, от 

които ясно се вижда влиянието на всяка учебна среда върху развитието на Аз-а. Върху 

енергийните подсистеми на човека оказват влияние всички вътрешни и външни въздействия 

на средата, в която той съществува. Тогава от кого зависи физиологичното, психическото и 

интелектуалното състояние и развитието на човека? Как той може да запази хомеостазата на 

системата си? Обмяната на енергия двустранна ли е и как човек може да управлява и 

променя средата? NDM – подходът дава отговорите: Средата променя образователните 

                                                 
1
 Цитирането на страници от книгата в рецензията съответства на страниците в електронния й вариант 
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субекти, но и те могат да я променят. Не само преподавателят учи обучаваните, но и те го 

учат. Той променя тях и те променят него, като се развиват двупосочно и израстват в единен 

темпосвят за достигане на ноосферен интелект.  

Ако АЗ-ът (личността) има знания и умения да описва и моделира проблемни 

ситуации (да решава задачи) чрез методи, похвати и техники за разрешаване на проблеми; 

ако може умело да прогнозира бъдещите състояния на средата и на самия себе си, то той 

успешно би постигнал нови еволюционни върхове. В това се изразява новаторската идея на 

авторите за ролята на „Аз-концепцията” на математическото моделиране при изследване на 

морфодинамиката на развитието на интелекта. М. Георгиева и С. Гроздев доказват, че когато 

една динамична и нелинейна реалност се изследва с математически модели, то оценката на 

риска и прогнозата за бъдещите състояния на системата е предсказуема и по-точна. Вземат 

се правилни решения и се планира бъдещето. Така човекът има преимущество над 

флуктуациите на средата, прогнозира кризите и може да управлява успешно системата 

(включително и себе си) като я поддържа, оптимизира и развива. Моделът NDM разглежда 

по нов начин и математически описва позицията на Аз-а относно активното му участие в 

познавателния процес чрез самообучение, саморефлексия, самоуправление и саморазвитие. 

Личността се разглежда като сложна отворена и нелинейна система следваща акмеологични 

тенденции, които я водят до по-високо ниво на интелектуалното й развитие. Този стремеж и 

състояние на личностно израстване постига две цели: от една страна приспособяване и 

използване на външната среда (учебната среда), а от друга – развиване на умения за 

поддържане на устойчивост и постоянство на вътрешната си среда (хомеостазата на 

системата).  

Всеки учен, педагог, преподавател и учител би оценил високо и практико-

приложните приноси на модела NDM за системата „обучаващ-обучаван“. Приложенията със 

задачи за еднаквости и хомотетия (1 - 4 клас) разкриват идеите на ейдетиката, евристиката и 

пропедевтиката (с. 99 – 114). Списъкът от 33 вида мултимедиен софтуер (с.169 - 173) насочва 

към прилагане на комплексен изследователски подход за дидактическо моделиране. С нов 

поглед изучаваме евристичните методики и методиката на Д. Пойа за решаване на 

математическа задача чрез предложените математически задачи и похвати за досещане, 

откриване пътя за решаване на задачата, контрапримери и много други. 

Не съм сигурна дали 323 страници на книгата са били достатъчни да отразят богатия 

научен потенциал и резултатите от дългогодишните проучвания на учените - математици и 

методици М. Георгиева и С .Гроздев. Сигурна съм, че този техен монументален научен труд 

е един връх в неопедагогиката, един успешен опит за разчупване границите на предметното 

знание в традиционните модели и повеждане на личността към интелектуалните й потенции. 

Тази книга е научно изследване със сериозни научно-теоретични приноси, но тя е и една 

мечта за раждане на нова образователна система, ориентирана към формиране на ценностно-

смислови мотиви за личностна дейност, развиваща творческия и интелектуалния потенциал 

на личността за достигане на ноосферен интелект. Доказателствата в книгата ни убеждават, 

че мечтата е постижима, ако все повече хора започнат да прилагат в образованието тези идеи 

на „Аз-концепцията“ на математическото моделиране. 
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