
СТАНОВИЩЕ 

 

от доц. д-р Георги Пенчев Венков, ФПМИ на ТУ-София 

на дисертацията на ас. Алексей Йорданов Николов 

на тема „Задача на Протър за уравнения от променлив тип“ 

за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ 

Професионално направление: 4.5 „Математика“, 

научна специалност: 01.01.05 – Диференциални уравнения 

 

Представям становището си по защитата на дисертационния труд на ас. Алексей 

Николов като член на научното жури, утвърдено от Ректора на СУ със заповед РД 38-

417/01.07.2015. Становището е изготвено според изискванията на: 

- Закона за развитието на академичния състав в Република България (ЗРАСРБ), 

- Правилника за прилагане на ЗРАСРБ, 

- Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на 

академични длъжности в Софийския университет (СУ), 

- Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на 

академични длъжности в Факултета по математика и информатика на СУ. 

 

1. Общи данни за докторанта 

 

Съгласно приложените документи през 2003 г. ас. Николов придобива 

бакалавърска степен в Икономически университет - Варна, специалност "Стокознание". 

През 2008 г. той завършва с пълно отличие магистърска програма "Уравнения на 

математическата физика" във Факултета по математика и информатика на Софийския 

Университет "Св. Климент Охридски". През 2013 г. е отчислен с право на защита от 

докторантура към Софийския Университет "Св. Климент Охридски", специалност 

"Диференциални уравнения". В периода 2012 – 2014 г. той работи като хоноруван 

преподавател във ФМИ на Софийския Университет, а от октомври 2013 г. е асистент в 

Факултета по приложна математика и информатика към ТУ – София. 

2. Общо представяне на дисертационния труд 

Представеният дисертационен труд на тема „Задача на Протър за уравнения от 

променлив тип“ на ас. Алексей Николов е с обем 78 страници и е съставен от увод, две 

глави, апендикс и цитирана литература със 77 заглавия. В увода на дисертацията са 

дадени основните понятия и необходимите предварителни резултати, а резултатите на 

автора са изложени в следващите глави. Втора глава е посветена на изследването на 

третата гранична задача за (2+1)-мерно хиперболично уравнение с младши членове или 

задачата на Протър 𝑃0,𝛼. Резултатите на автора под номера [72, 76, 77] са изложени в 



параграфи 2.4 и 2.5. Трета глава изследва първата гранична задача за (3+1)-мерно слабо 

хиперболично уравнение или задачата на Протър 𝑃1𝑚 при 𝑚 > 0, като резултатите са 

публикувани в [73, 74, 75]. Апендиксът съдържа необходимата за целите на дисертацията 

информация относно някои специални функции, както и по-подробни резултати от 

предишни публикации по разглежданите тук задачи. 

 

3. Анализ на научните постижения в дисертационния труд 

 

Научните приноси на дисертационния труд на ас. Алексей Николов могат да се 

обобщят както следва: 

 Изследвана е (2+1)-мерната задача на Протър 𝑃0,α за хиперболично уравнение с 

младши членове и трето гранично условие върху нехарактеристичната част и са 

получени нови априорни оценки за обобщеното решение на задачата;  

 Намерен е по-широк клас от десни страни на уравнението, за които съответните 

особени обобщени решения на задача 𝑃0,α достигат оптимален ред на сингулярност; 

 Изследвана е (3+1)-мерната задача на Протър 𝑃1𝑚 за слабо хиперболично 

уравнение със степенно израждане върху равнината 𝑡 = 0. Доказано е съществуване 

и единственост на обобщено решение с възможна особеност в точката 𝑂 от 

характеристичната повърхнина Σ𝑚,2; 

 Намерени са нетривиални класически решения на съответната хомогенна спрегната 

задача; 

 Изследвано е по метода на Риман-Адамар точното асимптотично поведение на 

особеностите на обобщеното решение на Задача 𝑃1𝑚. Изведена е формула, 

показваща зависимостта на реда на степенната особеност от дясната страна на 

уравнението. 

 

4. Описание на публикациите, включени в дисертацията 

Дисертационният труд на ас. Николов включва шест публикации на автора, от 

които една самостоятелна, а останалите в съавторство с научния му ръководител проф. 

дмн Недю Попиванов. Една от публикациите е в рецензирано списание с импакт фактор, а 

останалите са включени в сборници от доклади на международни конференции. Приемам 

декларацията на ас. Николов за равностойност на съавторството на публикации [72, 73, 74, 

75, 77]. 

5. Качества на автореферата 

Авторефератът отразвява напълно съдържанието, структурата, резултатите и 

приносите на дисертационния труд. 

 

 



6. Критични бележки и препоръки 

Нямам критични бележки към дисертационния труд на ас. Алексей Николов. 

7. Заключение 

В заключение считам, че представеният дисертационен труд напълно 

удовлетворява изискванията на ЗРАСРБ, Правилника за неговото прилагане, 

Правилниците на СУ и на ФМИ за условията и реда за придобиване на образователна и 

научна степен „доктор ”. Ето защо, убедено предлагам на уважаемото научното жури да 

присъди на ас. Алексей Йорданов Николов образователната и научна степен „доктор” в 

професионално направление 4.5 Математика, научна специалност: 01.01.05 – 

Диференциални уравнения. 

 

София         Подпис: 

10.09.2015 г.          /доц. д-р Г. Венков/ 

 

 


