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Конкурсът е обявен в ДВ бр. 7 от 24 януари 2014 г. за нуждите на Института по 
математика и информатика при БАН, София. Единствен участник в конкурса е доц. 
д-р Цветомир Йотов Цачев. Той е завършил с квалификация "магистър" Факултета 
по математика и механика на Софийския университет през 1983 г. с отличен успех. 
През 1984-1987 г. е аспирант към ИМ с ИЦ при БАН, с научен ръководител проф. 
дмн Радостин Иванов. От 1988 г. до 1998 г. работи в Минно-геоложкия 
университет, гр. София, а от 1998 г. досега - в ИМИ при БАН. От 2000 г. е доцент 
(ст.н.с. II степен по старата номенклатура). През 1990 г. получава образователната 
и научна степен „доктор" по математика (кандидат на науките по тогавашната 
номенклатура) за дисертация на тема "Апроксимации и устойчивост в задачи за 
оптимално управление на линейни параболични ЧДУ от втори ред", по научната 
специалност 01.01.11 „Изследване на операциите". 

Относно административните дейности, които е извършвал, трябва да се 
отбележат следните: ръководител на секция "Изследване на операциите" от 2012 
г., и след 2014 е ръководител на обединената секция по Изследване на операциите 
и Вероятности и статистика; секретар е на Научния съвет на ИМИ - БАН от 2012 г. 

Преподавателската му дейност започва в Минно-геоложкия университет, гр. 
София, където е чел лекции по линейна алгебра и аналитична геометрия и по 
анализ в периода 1988-1998 г. В периода 1993-2000 г. чете лекции по 
"Количествени методи за икономически анализ" и "Математическа икономика" в 
Стопанския факултет на СУ. През 1995 г. е чел лекции в University of Delaware, 
САЩ, а през 2001/2002 уч. г. - в НБУ и в International University, гр. София. В 
периода 2004- 2008 г. е водил курса "Оперативен мениджмънт" в съвместни магис-
търски програми на СА "Д. Ценов", гр. Свищов и ИМИ-БАН. От 2010 г. до 2012 г. 
е чел лекции по "Теория на екстремалните задачи" за магистри във ФМИ на СУ. От 
2002 г. чете лекции по "Приложно общо равновесие" за магистри във ФМИ на СУ. 

Бил е научен ръководител на един докторант, който е защитил успешно дисерта-
ция, както и на две успешно защитени във ФМИ на СУ дипломни работи за 
придобиване на ОКС "магистър". 

Доц. Цветомир Цачев е ръководител на проект "Динамична оптимизация на 
възрастово структурирани социално-икономически системи" финансиран от 
Австрийския институт за Източна и Югоизточна Европа, 2002-2003 г. Директор е 
за ИМИ в проект "Изследване на операциите в подкрепа на планирането на силите 
и операциите в новата среда за сигурност", финансиран от програмата "Наука за 



мир" на НАТО, 2005-2007 г. Участвал е като член на научния колектив в четири 
проекта, финансирани от фонд "Научни изследвания" към МОН. Започвайки от 
2006 г. е работил с индивидуални договори по три научни проекта в Австрия и 
един в Белгия. 
Цветомир Цачев е автор на над 30 научни статии, сред които има публикации в 
едни от най-реномираните списания в областта на Оптимизацията и Оптималното 
Управление. 
За участие в конкурса е представил 19 статии, от които 6 са публикувани или 
приети за публикуване в реномирани списания със значителен импакт фактор. 
Болшинството от тези статии са подготвени след получаването на званието доцент 
и не са включени в дисертационния му труд за получаване на степента доктор на 
математическите науки. От представените в конкурса статии има публикувани в 
реномираните световни списания по Оптимизация и Оптимално управление и 
техните приложения, като SIAM Journal of Optimization, SIAM Journal on Control 
and Optimization, Applied Mathematics & Optimization, Mathematica Population 
Studies, Macroeconomic Dynamics, Optimal Control - Applications and Methods, 
Numer. Funct. Anal, and Optimization. 

Освен в горните списания, в цялостната сн дейност Цветомир Цачев е автор на 
статии, публикувани и в реномираните списания, като Nonlinear Analysis: Theory, 
Methods, and Applications, C.R. acad. Sci. Paris, Demonstratio Mathematica, 
Topological Methods in Nonlinear Analysis. 

Над 24 пъти е изнасял доклади на международни научни конференции, като 2 пъти 
е изнесъл доклади по покана. 

Най-общо казано, в работите на Цветомир Цачев се разглеждат задачи за 
Оптимално управление на ЧДУ от параболичен тип, като например задачите за 
намиране на условия за управляемост, за стабилизируемост и оптималност на 
нелинейни динамични системи. Освен тези чисто теоретични задачи, в статиите му 
са изследвани и модели на икономически и социално-политически процеси, както и 
на процеси в епидемиологията и екологията. За значението на тези резултати 
можем да съдим от списъка с цитирания, където 25 са цитиранията в монографии, а 
другите цитирания са в статии публикувани в реномирани списания като SIAM J. 
Optimiz., J. Math. Anal. And Appl., Discr. Cont. Dyn. Syst., J. Economic Dyn. and 
Control, J. Comp. and Appl. Math., Revista de Mat. Applicadas, J. Math. Sci. (translation 
from Russian of ITOGI surveys), Numer. Func. Anal., Nonlin. Anal.: TMA , J. of 
Austral. Math. Soc., Encycl. Of Maths and its Applications, Ann. Inst. H. Poicare - AN, 
Math. Annalen. 
В повечето работи на Цветомир Цачев, посветени на изучаване на Оптималното 
управление на ЧДУ, са получени необходими условия за оптималност от типа на 
принципа за максимума на Понтрягин, а също са направени и качествени 
изследвания на свойствата на ОУ. 

Основните резултати, с които Цветомир Цачев участва в конкурса се групират по 
естествен начин в следните области на математическите изследвания: 



1. Оптимално управление на системи описвани с Частни Диференциални н 
Интегрални Уравнения. 
2. Моделиране на икономически и социално-икономически процеси. 
3. Моделиране на процеси в епидемиологията и екологията. 

Тук ще се спра на някои ключови резултати, получени от Цветомир Цачев във 
всяка от изброените по-горе области. 

1. В областта на теоретичните въпроси на Оптималното Управление (ОУ) 
на Частни Диференциални Уравнения, са получени интересни резултати в 
статиите 1, 2, 3 и 4 от раздел 1, и статиите 1, 2 от раздел 2. В тях се изучават 
задачи за ОУ на линейно параболично ЧДУ от втори ред, като критерият за 
качество е терминален, т.е. се минимизира отклонението на температурата 
на тяло в даден момент Т от зададено отнапред състояние. Освен, че е 
получен конструктивен метод за намирането на ОУ, намерени са също така 
и скоростта на сходимост към ОУ, като скоростта на сходимост е в 
зависимост от управляващия параметър - начално условие, дясна част, или 
гранични условия. Разгледан е и въпросът за устойчивост на ОУ, а също 
така и интересният въпрос за зависимостта на ОУ от терминалното 
състояние; в зависимост от това с кой параметър се управлява, е доказано, 
че ОУ може да е липшицова или непрекъсната функция на терминалното 
състояние. Доказани са интересни качествени свойства на оптималното 
управление, които обобщават класическото бенг-бенг свойство, доказано в 
случая на параболично ЧДУ от К. Гласхоф и Н. Век през 1976. 
Обобщението се състои в това, че е разгледан случаят, когато 
коефициентите на елиптичния оператор зависят от времевата и 
пространствената променливи; също така, терминалният критерий може да 
съдържа не само равномерна норма, но и норма от пространствата на 
Хьолдер или Бесов. 
Бих отбелязал, че решаването на подобни задачи е много съществено за 
Оптималното управление на определени технологични процеси. 
Потенциалните потребители на подобни разработки и бъдещи проекти биха 
били например от областта на химическите технологии, биотехнологиите и 
др. 
Като открояващ се резултат в областта на Оптималното управление, може да 
се посочи полученото в статиите 9, 13 от раздел 1, и 5 от раздел 2 
необходимо условие за оптималност от типа на принципа за максимум на 
Понтрягин. Тук е характерно, че областта на променливите зависи от самото 
управление, което прави тази задача много подобна на известната задача на 
Стефан с подвижна граница. 
В тези статии е доказано и съществувание и регулярност на ОУ в някои 
съществени за приложенията случаи. Тези приложения са в областта на 
ендогенния икономически растеж, което има съществено значение за 
планирането и оптимизацията на инвестициите на макроикономическо ниво. 
Тези изследвания биха били много важни за определянето на политиките за 
оптимално планиране на капиталовите инвестиции. 



2. В областта па моделирането на процеси от икономиката, 
епидемиологията и екологията, са разгледани задачи за Оптимално 
Управление на някои специални хетерогенни динамични системи. 
Съответните изследвания са отразени в публикациите 7, 9, 11, 12, 13 от 
раздел 1 и статия 4, 5 от раздел 2. 
Една динамична система се нарича хетерогенна, ако всеки неин елемент има 
собствена динамика, но при това динамиките им са взаимосвързани. В 
горните публикации се разглежда ОУ на системи, чиято хетерогенност се 
описва с едномерен или двумерен параметър, като на всяка стойност на 
параметъра отговаря съответен елемент на системата. 
Типични представители на хетерогенните системи са системите, които са 
структурирани по възраст, които са разгледани в пионерската работа на 
Брокате (1985), който доказва принцип за максимума на Понтрягин; 
неговият резултат е подобрен по-късно от Файхтингер-Траглер-Вельов, през 
2003 г. 
2а. Едно от приложенията е към модел на оптималното противодействие 
на разпространението на заболяването от СПИН. Противодействието се 
състои от превантивни мерки (образователни програми) и от пряко лечение. 
Моделира се обществото на принципа на възрастовото разпределение на 
здравите, заразените в зависимост от времето на заразяване. Основното 
заключение от направените на базата на модела числени експерименти е, че 
разходите за лечение трябва да бъдат съпътствани от адекватни разходи за 
превенция, в противен случай загубите за обществото ще са доста по-големи 
в дългосрочна перспектива. (За целите на това изследване е бил доказан 
принцип за максимума на Понтрягин за обща система, структурирана по 
възраст и по продължителност.) 
Резултатите от това изследване могат да бъдат полезни в рамките на едно 
сътрудничество с органите на държавата (евентуално на парламентарните 
комисии), които взимат решения за разпределението на бюджета, като за тях 
би било полезно именно количественото разпределение на средствата, което 
следва от изследването на експертите. 
26. В публикация 11, раздел 1, е формулиран и изучен модел на оптимална 
образователна политика на макроикономическо ниво. като работната 
сила е хетерогенна по отношение на своята възраст и на работните си 
умения. В рамките на този модел се изучава оптималната образователна 
политика в контекста на изменения в търсенето на работна сила и в 
предлагането на работна сила. Показано е, в частност, че в случая на 
идеална заменяемост по възраст и квалификация оптималната образователна 
политика не зависи от промени в демографската картина, докато в случая на 
неидеална заменяемост демографските процеси влияят на тази политика. 
Този кръг от изследвания е още един пример за потенциалната сфера на 
приложение на резултатите на Оптималното Управление във взимането на 
политически решения. 
2в. В статия 9 и 13 от раздел 1, и в статия 5, раздел 2, се разглежда задачата 
за Оптимално Управление на инвестициите в технологии и в 



изследователска дейност. При решаването на тези задачи възникват 
проблеми от математическо естество, свързани със сингулярността на ОУ. 
2г. В статия 12, раздел 1 и 4, раздел 2, се разглежда модел на 
ограничаването на замърсяването на околната среда от индустрията. 
Целта на производството е да се максимизира разликата между приходите 
от производството и разходите за инвестиции и за такси за замърсяване. Тук 
отново проличава директната приложимост от решаването на тази задача за 
намирането на оптимална стратегия от страна на производителите, за да 
могат те да посрещнат изискванията на Протокола от Киото за намаляване 
на вредните емисии. Ролята на тези изследвания ще нараства поради 
ефектите предизвикани от Глобалното затопляне. 

3. В статия 10, раздел 1, е получен принцип за максимума на Понтрягин за ОУ 
на процеси в безкрайномерно фазово пространство с терминални фазови 
ограничения. Този резутат решава един проблем останал открит след 
прочутата работа на Ли-Ионг, като са отстранени две основни 
предположения, които стесняват кръга на приложимост - крайната 
коразмерност на фазовото пространство и строгата изпъкналост на 
спрегнатото на фазовото пространство. Този резултат получава признанието 
на широк кръг от специалисти в областта на ОУ. 
Тази работа е илюстрирана с едно приложение към задача за ОУ на 
възрастово структурирани системи, и по-специално към задачата за 
оптимални инвестиции в образование на макроикономическо ниво. 

4. Едно от последните приложни направления в изследванията на Цветомир 
Цачев е моделирането на процеси в областта на Гражданската сигурност, 
възникнали във връзка с проекта финансиран от програмата „Наука за мир" 
на НАТО. В статията 3, раздел 2, са представени модели на евакуационни 
дейности, които водят до задачи на ОУ. 

В горния обзор не случайно си позволих да направя обстоен анализ на широкия 
кръг от приложения, вкл. потенциални приложения, на изследванията на 
Цветомир Цачев, тъй като те са гаранция за бъдещи ползотворни проекти, които 
могат да затвърдят престижа на ИМИ и по-общо на БАН, като институция 
разработваща проблеми, носещи непосредствена икономическа полза за нашето 
общество. 

Един съществен критерий за значимостта на резултатите на Цветомир Цачев е 
списъкът от 113 цитирания, при това от активни и изявени учени от други научни 
школи по света, като например Alexander Ioffe, Martin Schechter, Oleg Imanuilov, 
Marco DeGiovanni. Както беше споменато, много от цитиранията са в статии, 
публикувани в престижни списания, повечето от които са с висок импакт фактор, 
като например, в SIAM J. on Control & Optimization, SIAM J. on Optimization, 
Mathematische Annalen, Ann. Inst. Henri Poincare, Nonlinear Analysis: Theory, 
Methods & Applications. Също така, известни са 25 цитирания на работи на 
Цветомир Цачев и съавтори в 14 монографии. 



В частност, съм чувал и за особено високото мнение на А. Йоффе за резултата 
получен в статия 10, раздел 1, където е направено обобщението на теоремата на 
Ли-Йонг. 

От представените за процедурата 19 научни статии, 8 са самостоятелни, а 
останалите са създадени в съавторство с други специалисти. Всички те се вписват 
изцяло в научната проблематика и интереси на Цветомир Цачев. Ето защо у мен 
няма никакво съмнение относно неговото съществено участие при създаването на 
съвместните работи. 
Накрая, нека спомена, че моето познанство с Цветомир Цачев датира от 1984 г., 
като съм бил свидетел на основните моменти от неговото кариерно израстване. 
Присъствал съм многократно на изнасяни от него доклади и знам мнението на 
специалистите в областта на Оптималното управление за нивото на неговите 
работи. Като цяло считам, че Цветомир Цачев проявява твърде голяма скромност 
относно импакта на своите резултати, особено в приложната сфера, което би му 
навредило при лансирането на бъдещи проекти. 
Като завършек на тази пледоария, считам, че трябва да се отбележи и активната 
гражданска позиция, която той заема в отстояването на науката като основен 
приоритет в съвременното българско общество. 

Казаното дотук ми позволява да твърдя, че доц. Цветомир Цачев е високо 
квалифициран специалист, който досега е извървял собствен път със сериозни 
постижения в областта на Оптималното управление, с много съществени приноси в 
областта на научно-приложните изследвания при моделирането на явления в 
икономиката, социално-икономическата сфера, епидемиологията, екологията и 
Гражданската сигурност. Той има и съществени приноси в учебно-
преподавателската дейност в Стопанския факултет и във Факултета по математика 
и информатика на Софийския университет, в НБУ, СА „Д. Ценов" и др. 
Всичко това ми дава право да препоръчам на Уважаемото Жури да присъди на доц. 
Цветомир Цачев научното звание „професор". 

28.05.2014 г. 
гр. София 

Рецензент: 


