
 
ПРОТОКОЛ N 1 

на заседание на катедра Математически анализ, 
проведено на 29.01.2009 

 
 
Присъстват: проф. дмн Р. Леви, проф. дмн Р. Малеев, проф. дмн Д. Толев, доц. 
В. Цанов, доц. Г. Александров, доц. Бабев, доц. М. Такев, доц. Л. Николова, доц. 
Н. Рибарска, гл. ас. П. Първанов. гл. ас. Р. Николов, гл. ас. И. Делев, гл. ас. Б. 
Драганов. 
 
Отсъстват:  проф. дмн Пл. Джаков – в чужбина, доц. М. Иванов, гл. ас. Н. 
Буюклиев, гл. ас. В. Попов. 
 
Присъства и докторантът Г. Димитров. 
 
 

Дневен ред 
 

1. Продължаване на трудовия договор на проф. дмн Р. Малеев 
2. Атестация на докторанта Г. Димитров 
3. Заявка за техника 

 
Проф. Леви установи наличие на необходимия кворум. 
 
По т.1 проф. Леви: Катедрата трябва да вземе решение относно 

продължаването на трудовия договор на проф. Малеев. Нека, който е ЗА, да 
гласува. 

Присъстващите единодушно гласуваха катедрата да предложи трудовия 
договор на проф. дмн Румен Малеев да бъде продължен. По време на 
гласуването проф. Малеев напусна помещението. 

 
По т. 2 проф. Леви даде думата на доц. Васил Цанов, научен ръководител на 

докторанта Георги Димитров, да представи работата му през 2008 г. Доц. Цанов 
прочете атестацията и препоръча Георги Кирилов Димитров да бъде отчислен с 
право на защита след изтичане на тригодишния срок. 

Проф. Леви: Има ли въпроси към научния ръководител и докторанта? Нека, 
който е съгласен Георги Кирилов Димитров да бъде отчислен с право на защита 
след изтичане на тригодишния срок, да гласува. 

Присъстващите единодушно гласуваха Георги Кирилов Димитров да бъде 
отчислен с право на защита след изтичане на тригодишния срок. 

 
По т.3 катедрата взе решение да направи заявка за два компютъра, два 

принтера и един скенер. 
 

Ръководител катедра: проф. Р. Леви 
 
 
 
Водил протокола: гл. ас. Б. Драганов 



СУ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” 
ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 

 
 

А Т Е С Т А Ц И Я 
 
 
за работата на докторанта: Георги Кирилов Димитров /редовна/ 
през календарната: 2008 год. 

1. Начало на докторантурата:10.02.2006, заповед  № РД 20-209/31.01.2006 

2. Научен ръководител: доц. Васил Валдемаров Цанов. 

3. Тема от индивидуален учебен план: Класификация на хомогенни 

пространства със специални комплексни структури 

4. Срок за явяване:   

a) по специалността - докторантски минимум, 05.02.08  оценка: Отличен 

6. 

По време на тригодишния срок г-н Димитров е взел всички изпити от учебния 

план с оценка “Отличен 6. 

5. Научни общотеоретични и специфични въпроси: 

Орбити на полупрости Групи на Ли  с кватернионни, хиперкомплексни, 

хиперкелерови и други свързани с тях структури. 

Проективни и флагови образи на  хомогенни комплексни многообразия. 

  

      6.  Работа над дисертацията( извършена научноизследователска и 

експериментална работа) 

      Резултатите от работата по дисертацията са докладвани от г-н Димитров на 

три Международни научни конференции, от които две – през отчетната 2008 

година.  

6th Spring School and Workshop on QFT&Hamiltonian Systems, Calimanesti-

Caciulata, Romania, May 6-11, 2008 . 

Предстои публикуването на пленарния доклад от конференцията 9th International 

Workshop on Complex Structures , Integrability and Vector Fields, Sofia, Bulgaria, 

August 25-29, 2008          в . World Scientific. 

   Г-н Димитров  е участник в ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА 
ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”,  - BG051PO001/07/3.3-02, договор 53 , ''Подкрепа за 
развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени’’, 
съвместен между ИЯИЯЕ-БАН и СУ ''Св. Климент Охридси''.  



  8.   Педагогическа работа: г-н Димитров редовно води упражнения по 

Математически Анализ.  

9.   Мнение на научния ръководител за работата а докторанта : 

Считам че работата  на докторанта Георги Димитров както през 2008 г, така и за 

целия срок на дисертацията  следва да бъде оценена високо и той може да бъде 

готов за защита в близко време.  

Предлагам след изтичането на тригодипният срок Георги Димитров да бъде 

отчислен с право на защита. .  

 

 

Дата : 29.01.2009                                                    Научен ръководител 

:....................... 

 

Атестацията е обсъдена и приета на заседание на катедрата на 

............................................................... 

с протокол №...1/29.01.2009.............................................................................. 

По-важни забележки към работата на докторанта 

................................................................................... 

 

 

                          Ръководител катедра : 

............................. 

 

Забележки : 

1. Ежегодното писмено атестиране е задължение на научния ръководител. 

2. Докторантите трябва да присъстват на катедрените съвети при 

атестирането им. 

 


