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ВЪВЕДЕНИЕ 

През настоящата година излезе от печат една дългоочаквана от 
математическите среди (учители, преподаватели, ученици, студенти и техните 
родители) монография, посветена на едно вълнуващо международно състезание по 
математика за ученици до 15,5 години - „Младежка Балканска Олимпиада по 
Математика”. 

 

ИЗЛОЖЕНИЕ  

В книгата „Младежка Балканска Олимпиада по Математика 1997 - 2009” са 
систематизирани за първи път всички състезателни задачи и техните решения, 
дадени на Балканските олимпиади по математика за ученици от основните училища 
(13 на брой) за периода 1997 г. – 2009 г. 

Представени са и класиранията на българските ученици, както и отборните 
класирания за „Малката Балканиада” от 1997 г. до 2009 г. включително. 

Целта на автора е книгата да послужи за подготовка на: 
∗ ученици и студенти желаещи да участват в олимпиади по математика 

(респективно ученици желаещи да участват в Младежки Балкански Олимпиади по 
Математика - МБОМ); 

∗ учителите и ръководителите на  желаещите да участват в олимпиади по 
математика; 

∗ студентите по математика и информатика – бъдещи учители и на 
преподавателите им. 

Правилно авторът счита, че тази книга „ще запълни една празнина в нашата 
„олимпийска литература” и преди всичко ще помогне в подготовката на бъдещите ни 
участници в национални и международни състезания и олимпиади”. 

В книгата авторът си поставя още за цел да коментира всички проведени 
олимпиади МБОМ от 1997 г. до 2009 г. като даде отговор на следните въпроси: 

∗ какви са условията на задачите? 
∗ какви са възможните им решения? 
∗ как се подбират задачите в отделните теми? 
∗ какви са правилата за провеждане на олимпиадите? 
∗ какви са трудностите и постиженията на отделните участници, 

респективно отбори? 
∗ какво е нивото на подготовката на участващите в олимпиадите 

(респективно по някои специални „олимпиадни” теми)? 
∗ какви са коментарите от страна на ръководителите на нашите отбори и 

на автора за самите МБОМ? 
∗ какви са задачите на някои от контролните работи за избор на 

участниците в представителния отбор на България за  МБОМ? 
∗ какви са индивидуалните (респективно отборните класирания)? 
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Отговорите на тези въпроси оформят съдържание на книга, която, както 
правилно се надява авторът, ще предизвика „основателен интерес и любопитство 
както на ученици и учители, на студенти и преподаватели, така и на професионални 
математици, и на любители на красотата и на екстремните усещания в 
математиката”. 

Приносът на книгата е в това, че в нея не става въпрос за прост механичен 
сбор на условия и резултати на решени задачи. Това е изследване, в което 
задълбочено, от собствени позиции се анализира входа, процеса и изхода на 
олимпиадите и състезанията не само в съдържателен, но и в процесуално–
дейностен аспект. 

Други приносни моменти в книгата са: 
∗ операционализирането на математически постановки при оформяне 

решенията на задачите до равнище, което ги прави възможни за верификация и 
използване в практиката на математическата подготовка на участващите в 
олимпиади и състезания; 

∗ подбор на методи и средства при изследователски процедури за 
оформяне решенията, в основата на които стоят отделни теоретични постижения в 
науката математика; 

∗ популяризиране на резултатите у нас и в чужбина (виж двете 
приложения). 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Приносите, съдържащи се в тази книга имат своята голяма значимост и за 
научната област, в която самият той (авторът) работи. Идеи от тях се превръщат в 
базис за научни разработки (може би и за курсови и дипломни работи). 

Познавам доц. д-р С. Й. Билчев като колега математик. Той е търсещ, прецизен 
изследовател, отлично осведомен за научните постижения у нас и в чужбина 
(особено в методиката за подготовката на талантливи ученици и студенти). Високо 
ерудиран университетски  преподавател. Ползва се с голям авторитет сред 
научната общественост. 
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