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В ПАМЕТ НА ЧАВДАР ЛОЗАНОВ
(1946 – 2020)

Иван Тонов

На 7 февруари 2020 г. ни напусна доц. д-р Чавдар Георгиев Лозанов.
Той е роден на 19 май 1946 г. в София. Завършва Английската гимназия през

1965 г. и същата година постъпва в Математическия факултет на Софийския уни-
верситет. През 1973 г. става аспирант (докторант) в Единния център по математика
и механика, където успешно защитава дисертация на тема

”
Арки в крайни проектив-

ни равнини“ и получава степента кандидат на математическите науки (доктор).
През 1986 г. се хабилитира във ФМИ.

Интересите на доц. Лозанов към геометрията са провокирани от базисните кур-
сове по геометрия на акад. Б. Петканчин, като доц. Лозанов е първият български
математик, който проявява интерес към изучаване на крайните проективни равни-
ни. В тази област той постига значителни резултати, обобщавайки работи на Сегре,
Хол, Барлоти и др.
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През всичките тези години чете основни курсове по геометрия във Факултета,
както и в някои други университети в България.

През 1974–1985 г. е преподавател по математика в Националната математическа
гимназия и негови ученици са печелили златни и сребърни медали на международни
олимпиади. Многократно е член на жури на национални и международни състеза-
ния по математика, ръководил е националните отбори по математика за участие в
международни олимпиади, автор е на редици задачи, статии, учебници, помагала по
математика. През 1993–2001 г. е председател на Управителния съвет на Съюза на
математиците в България, като още от 1980 г. несменяемо е член на ръководствата
на този съюз. Участва в редица национални и международни научни проекти. През
2005–2008 г. е координатор на международния проект

”
Мултимедийни технологии

в математиката и компютърните науки“.
Доц. Лозанов е ръководител на катедрата по геометрия към ФМИ – СУ 12 го-

дини. От 1991 г. до 2011 г. е главен редактор на научно-методическото списание

”
Обучението по математика и информатика“, преименувано през 1994 г. в

”
Матема-

тика и информатика“. В списанието той полага усилия за създаване на обстановка,
благоприятстваща успешната творческа работа на учителите.

Със своята всеотдайност, ерудиция и обществена ангажираност, доц. Лозанов
оставя светъл пример на колегите, които са имали шанса да контактуват и да об-
съждат с него важни въпроси на образованието и науката.
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