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КРАТКА ПРОФЕСИОНАЛНА  БИОГРАФИЯ 

на  

БОРИСЛАВ ЙОРДАНОВ ЛАЗАРОВ 

март 2020 г. 

 

 

Лични данни 

 

Име: БОРИСЛАВ ЙОРДАНОВ ЛАЗАРОВ 

Месторабота:  Институт по математика и информатика - БАН 

Адрес: ул. "Академик Георги Бончев" бл. 8, 1113 София 

Телефон: 02-979-28-38 

E-mail: lazarov@math.bas.bg 

Длъжност: професор 

Научни степени, научни звания и образование 

 

2017:  професор, ИМИ – БАН (удостоверение № 001100, 21.06.2017) 

2005:  старши научен сътрудник ІІ ст., после доцент в ИМИ – БАН, 

2004:  старши научен сътрудник ІІ ст. НИО – МОН, 

1997:  доктор по методика на обучението по математика, ИМИ-БАН, 

1994:  главен асистент, ВТУ “Тодор Каблешков”,      

1990:  асистент, ВТУ “Тодор Каблешков”, 

1977:  висше образование по математика - магистър, Софийски Университет. 

 

Участие в научен съвет и научно жури 

 

 Член на Научния съвет на НИО-МОН в периода 2004 - 2005 г. 

 Председател на научното жури по защитата на дисертационен труд на Живко 

Желев за получаване на научно-образователна степен доктор. 

 Становище по дисертационен труд на Веселин Ненков за получаване на научно-

образователна степен доктор. 

 Член на научното жури по процедурата на В.Ненков за академичната длъжност 

доцент. 

 Рецензент на дисертационен труд на Таня Тонова за получаване на научно-

образователна степен доктор. 

 Становище по дисертационен труд на Борислава Кирилова за получаване на 

научно-образователна степен доктор. 

 Рецензент на дисертационен труд на Стефка  Караколева за получаване на 

научно-образователна степен доктор. 

 Председател на научното жури по защитата на дисертационен труд на Емил 

Делинов за получаване на научно-образователна степен доктор и рецензент на 

дисертационния труд. 

 Рецензент на конкурса за професор на Румяна Папанчева.  
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Защитили докторанти  

 

 Стефка Романова Караколева, Дисертация: Изследване ефективността от 

прилагането на компютърни програмни системи за изчисление и визуализация в 

обучението по математика. Русенски университет, 2016 г. 

 Румяна Несторова, Дисертация: Разширяване на математическите 

компетентности на учениците от 5. до 12. клас в ЗИП и СИП. ИМИ, 2016. 

 

Ръководство на научен семинари 

 

Основател и ръководител на семинара Дидактическо моделиране при ИМИ от 2006. 

 

Публикации 

 

От назначаването в ИМИ-БАН през 2005 – над 80 научно-методически публикации и 21 

учебни пособия.   

 

 

 

София,       Подпис: 

май 2020 г.       Борислав Лазаров  

     


