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1. Съдържателен анализ на  научните и научно-техническите 
постижения на дисертационния труд. 

   
 С  Протокол N 1/ 09.07.2015  от  първото заседание на научното жури съм 
определен за автор на становище на дисертационния труд на ас. Алексей 
Йорданов Николов „Задача на Протър за уравнения от променлив тип”. Трудът 
е обсъден на от разширено заседание на  катедра “Диференциални уравнения” 
ФМИ-СУ, проведено на 27.05.2015 г. 
  

Представен ми е комплект материали, който включва следните документи: 
 

- Автобиография ; 
- Дисертационен труд ; 
- Автореферат; 
- Копия на научните публикации; 
- Диск с електронни материали. 
 

 Алексей Николов е роден на 15.01.1975 г. в гр. Варна. През 2003 г.  е 
завършил висше образование с придобиване на бакалавърска степен в 
Икономическия  университет - Варна, специалност "Стокознание". През 2008 г. 
е завършил магистърска програма "Уравнения на математическата физика" във 
Факултета по математика и информатика (ФМИ) на Софийския Университет 
"Св. Климент Охридски" (СУ) . През. 2013 г.  е  отчислен с право на защита от 
докторантура към ФМИ-СУ специалност "Диференциални уравнения". От .2013 
г. е  асистент в Технически университет – София, Факултет по приложна 
математика и информатика, катедра „Математически анализ и числени 
методи”.  
 



Представеният дисертационен труд е на 79 страници и съдържанието се 
състои от Увод, две глави, Апендикс и Литература с 77 литературни източника, 
сред които 6 са на автора. От тях 5 статии са в съавторство с научния 
ръководител проф. дмн Недю Попиванов и една е самостоятелна.  

В дисертацията са разгледани многомерни аналози на задачата на Дарбу 
в равнината. Такива задачи са изследвани за пръв път от М. Протер [59,60] 
1954 г. В Увода на дисертация са формулирани задачи и резултати на Протер и 
кратко описание на изследвания на други автори   

Във Втора глава, която би трябвало да е  Глава 1, са разгледани 
обобщени решения на Задача P0,α в R3. В Параграф 2.3 задачата е сведена до 
еквивалентна задача за интегрални уравнения, която се решава с метод на 
последователни приближения. Основен резултат във втора глава е Теорема 
2.5, в която се дават оценки за решението u(x,t) и неговите производни. Друг 
основен резултат е Теорема 2.8. Основните резултати са публикувани в статии 
[72], [76] и [77]. 

В Трета глава (Глава 2) е разгледана Задача P1m в R4 . Дадено е 
определение на обобщено решение. Със смени на променливи задачата се 
свежда до задача на Гурса-Дарбу в равнината. Разгледани са въпроси за 
съществуване и единственост на Задача P1m и нейна спрегната задача, въз 
основа на резултати на Попиванов и Шнайдер [50], Попиванов и Попов [55]. 
Въведени са специални функции Hn

k . В Теорема 3.4 са изразени класически 
решения на спрегнатата задача с функциите Hn

k. След това е дискутирана 
единствеността на решенията в Теорема 3.5. Основен резултат в трета глава е 
Теорема 3.12, в която се дава асимптотика на решението на P1m  в околност на 
началото (0,0,0,0). Резултатите от Трета глава са публикувани в статии [73] и 
[75] на Николов и Попиванов. Дисертацията съдържа 4 фигури, които 
илюстрират разглеждани области. Преодолени са технически трудности и се 
демонстрира добро познаване и прилагане на свойства на интегрални 
преобразувания и специални функции. 

Наред с това, ще отбележим технически слабости, отстраняването на 
които биха подобрили яснотата на изложението. Според мен Глава 4 Апендикс 
(Приложение), може да е Глава 1, в която да се представят основните, 
определения, свойства на специални функции и резултати на други автори, 
които са нужни в следващите глави. В съдържанието и текста могат да се 
формулират Глави 1-3. Добре е в началото на всяка глава да се даде кратко 
описание на разглежданите задачи, методи за изследване и резултати от 
статии. Има някои неправилни цитирания на резултати на други автори. 
Посочените технически бележки не омаловажават стойността на 
дисертационния труд.  

 
 
2. Общо описание на публикациите 
Статия [72]  е публикувана в списанието ELECTRONIC JOURNAL OF 

DIFFERENTIAL EQUATIONS, което е с Импакт фактор 0.426. Четири от статиите 
[73, 74, 75, 76]  са публикувани в доклади на конференции APPLICATIONS OF 
MATHEMATICS IN ENGINEERING AND ECONOMICS   Book Series: AIP 
Conference  Proceedings;   [77] е Доклади на 41 Пролетна конференция на СМБ.  
 
 



3. Отражение на резултатите на дисертацията в трудове на други 
автори 

В информационната система ISI Web of Science са реферирани 4 статии 
на А. Николов и Н. Попиванов с номера [72-75], като статия  ]73] е с 2 
самоциатирания.  В Google Scholar  са реферирани статии [72-75] и [77], като 
[72] e е цитирана от N Popivanov, T Popov, R Scherer, а [73] от N Popivanov - 
spsl.nsc.ru. Не са известни цитирания от други автори. 

 
4. Принос на автора в съвместни публикации 
Представени са 6 публикации, като 5 статии са в съавторство с научния 

ръководител проф. дмн Н. Попиванов и една е самостоятелна. Считам. че в 
съвместните публикации, приносът на авторите е равностоен.  
 

5. Качества на автореферата 
Авторефератът на дисертационния труд е на 29 страници и съдържа 

Въведение, Съдържане на дисертацията, Основни научни приноси, Апробация 
на получените резултати, Литература с 77 заглавия. В Съдържанието на 
дисертационния труд са отразени главните резултати в трите глави на 
дисертацията. Авторефератът правилно отразява резултатите от 
дисертационния труд. 
 

6. Критични бележки и препоръки 
Критични бележки отправих в хода на рецензията, но те не омаловажават 

качествата на дисертацията.Препоръчвам авторът да продължи изследванията 
и да публикува нови резултати в реферирани и индексирани издания.   
 

7. Заключение 
Докторантът ас. Алексей Николов е навлязъл в тематиката на гранични 

задачи за уравнения от смесен тип. Дисертационният труд отговаря на 
изискванията на закона за развитие на академичния състав (ЗРАСБ), 
Правилника за прилагане на ЗРАСБ, Правилника за условията и реда за 
придобиване на научни степени на СУ и специфичните изисквания на ФМИ-СУ.  

Докторантът ас. Алексей Йорданов Николов е изпълнил 
индивидуалния учебен план по докторската програма по “Диференциални 
уравнения” и демонстрира качества и умения за научни изследвания. 

 Гореизложеното, ми дава основание да дам Положителна оценка на 
дисертационния труд и да предложа на уважаемото Научно жури да 
присъди образователна и научна степен “Доктор” на ас. Алексей 
Йорданов Николов, в област на висше образование 4 “Природни науки, 
математика и информатика”, Професионално направление 4.5 
“Математика” по докторска програма “Диференциални уравнения”. 

 
Член на журито, Автор на становище: 

                                               
 
проф. д.м.н. Степан Агоп Терзиян 
10.08.2015 г. 

 
Русе 


