
 
ПРОТОКОЛ № 5/2010 

на заседание на катедра Математически анализ, 
проведено на 26 октомври 2010 година 

 
 
Присъстват: 
проф. Д. Толев, доц. Г. Александров, доц. Вл. Бабев, доц. М. Иванов, доц. Л. Николова, 
доц. Н. Рибарска, доц. М. Такев, доц. В. Цанов, гл.ас. д-р Н. Владов, гл.ас. д-р Б. Драга-
нов, гл.ас. д-р П. Първанов, гл. ас. Н. Буюклиев, гл.ас. Р. Николов. 
 
Отсъстват: проф. Р. Леви, проф. Р. Малеев, гл.ас. Ив. Делев. 
 
Заседанието се води от ръководителя на катедрата, доц. Вл. Бабев. 
 
 

Дневен ред 
 

1. Предложения за издателския план на ФМИ. 
2. Учебни планове. 
3. Конкурси. 
4. Други въпроси. 

 
 
По точка 1.:  
доц. Вл. Бабев уведоми катедрата, че от становище на КС се нуждаят само предложе-
нията за така наречената поредица „Университетска библиотека”. По негово предложе-
ние, единодушно, катедрата прие следното решение: 
 Предлага в издателския план, в поредицата „Университетска библиотека” да бъде 
включено ново издание на учебника  
Проданов, И. „Лекции по диференциално и интегрално смятане – І-ва част”, София 
1985, печатница на СУ 
Проданов, И. „Лекции по диференциално и интегрално смятане – ІІ-ра част”, София 
1988, печатница на СУ 
в един том. 
 Мотиви:  

През април 2010 година се навършиха 25 години от смъртта на отличния матема-
тик и обаятелен преподавател проф. дмн Иван Проданов. С издаването на учебника му 
в поредицата „Университетска библиотека” ФМИ ще засвидетелствува почитта и уваже-
нието си към забележителния човек, преподавател и учен проф. дмн Иван Проданов. 

Учебникът, чието първо издание е рядкост, ще послужи и на всеки студент, който 
желае задълбочено изучаване на математическия анализ, както и на преподавателите с 
идеите за излагане на различни въпроси от анализа. 
 
Не постъпиха други предложения за издателския план. 
 
По точка 2.: 
доц. Вл. Бабев уведоми катедрата за празнина в курсове по ДИС за специалност „Ста-
тистика” (липса на диференциално смятане на много променливи) и за взетите мерки за 
текущия семестър – увеличаване на хорариума чрез въвеждане по спешност на избира-
ем курс. Дискусията показа, че празнината се дължи на значителните изисквания към 
курсовете по ДИС от страна катедра ВОИС. Доц. Н. Рибарска отбеляза, че часовете и за 
специалност „Приложна математика” са крайно недостатъчни за преподаването и усво-
яването на основни факти от математическия анализ с широко приложение. 
Катедрата, единодушно, взе следното решение: 



 Предлага на ФС да извърши промяна  в учебния план (за учебната 2011/12 годи-
на) на специалност „Приложна математика” и специалност „Статистика” като увеличи 
хорариума на задължителния курс „Математически анализ” (ІІІ-ти семестър)  от 2+2 часа 
на 3+3 часа. 
 Възлага на доц. Вл. Бабев да внесе предложението във ФС. 
 
По точка 3.: 
3.1. С 13 гласа „ЗА”, 0 – „ПРОТИВ”, 0 – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” КС избра комисия за провеж-
дане на кандидат-докторантски изпит в състав: 
 Председател: проф.дмн Рони Леви (зам. декан) 
и членове:  проф.дмн Дойчин Толев (научен ръководител) и доц. д-р Владимир Бабев 
(ръководител катедра). 
3.2. До края на зимния семестър ще внасят предложения в КС за докторантури за учеб-
ната 2011/12 година. 
3.3. Разгледано бе предложението на доц. Вл. Бабев за започване процедура за хаби-
литиране на Борислав Драганов и/или Първан Първанов. Той съобщи, че дори при 
предстоящото пенсиониране на проф. дмн Румен Малеев лекциите (задължителни кур-
сове, бакалавърски програми) с малко няма да достигат за два хорариума. Доц. М. Ива-
нов подкрепи предложението за двама доценти. По повод на изказването на проф. Р. 
Леви, направено преди започване на КС, доц. В. Цанов предложи да бъде дадена въз-
можност членовете на катедрата да се запознаят с творческите автобиографии на два-
мата. Проф. Д. Толев отбеляза, че автобиографиите би трябвало да са публикувани 
след атестирането през пролетта и това би улеснило всички. Катедрата, без възраже-
ния, реши: 
  На 16 ноември 2010 година да се проведе заседание на КС за гласуване по въп-
роса „За едно или за две места за доцент да бъде предложено на ФС да започне проце-
дура по обявяване на конкурс?”.  

 
По точка 4.: 
Проф. Д. Толев сподели впечатлението си от ниското ниво на студентите от специал-
ност „Математика и информатика”,  достигащо масово до невъзможност за елементарни 
преобразувания (разкриване на скоби). 
 

 
Ръководител катедра: .................................. 

(доц. д-р Владимир Бабев) 

 
Водил протокола :................................................. 

(гл.ас. д-р Борислав Драганов) 


