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Описание на очакваните резултати по проекта (до 1 стр. в рамките на полето по-

долу): 

 Установяване на условията върху ориентирано четиримерно Риманово 

многообразие, при които една естествена почти комплексна структура върху 

неговото обобщено туисторно пространство, дефинирана чрез метрична 

свързаност с анти-симетрична торзия, е интегруема. 

 Намиране на условия върху ориентирано четиримерно Риманово 

многообразие, при които едно естествено седеммерно подмногообразие на 

неговотото обобщеното туисторно пространство е интегруемо като 

многообразие на Коши-Риман.  

 Установяване на условия, при които това подмногообразие е нормално почти 

контактно многообразие. 

 Намиране на условия върху почти Ермитово многобразие, при които 

неговата почти комплексна структура дефинира изображение от 

многообразието в туисторното му пространство, което е  напълно геодезично, 

(1,1)-геодезично или Ермитово хармонично. 

 Намиране на геометричните условия върху 4-мерно почти Ермитово 

многообразие, при които кривините на естествените Ермитови свързаности 

на туисторното му пространство, снабдено със съвместимата почти Ермитова 

структура има следните свойства: а) скаларните им кривини са 

пропорционални на Римановата скаларна кривина; б) изпълняват първото 

тъждество на Бианки; в)  изпълняват кривинните тъждества на Грей. 

 Построяване на  нови примери на такива многообразия.  

 Определяне на холоморфния тип на съвместими почти комплексни структури 

върху туисторни пространства. 

 Определяне на холоморфния тип на ляво-инвариантни симплектични почти 

комплексни структури върху обобщени многообразия на Търстън. 

 Намиране на оптимална оценка в термините на разстоянието до границата на 

притискащата функция на дадена област около строго псевдоизпъкнала 

гранична точка. 

 Описание на равнинните области, за които притискащата функция е 

ограничена отдолу от положителна константа. 

 Въвеждане на естествени параметри върху повърхнини с паралелен 

нормиран вектор на средната кривина в 4-мерно Евклидово пространство или 

в пространство-време на Минковски. 

 Извеждане на система естествени частни диференциални уравнения, 

описващи класа на повърхнините с паралелен нормиран вектор на средната 

кривина. 

 Доказване на фундаментална теорема за съществуване и единственост за 

квази-минимални повърхнини в 4-мерно псевдо-Евклидово пространство с 

неутрална метрика. 

 Намиране на Вайерщрасови представяния на мининални повърхнини в 4-

мерно пространство на Минковски. 
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Членове на научния колектив 

 

Организации/участници1 Бележка2 

Базова организация:   

Институт по математика и информатика - БАН  

Ръководител на научния колектив  

Проф. д-р Величка Милушева  

Участници:  

Чл.-кор. проф. дмн Олег Мушкаров – ИМИ-БАН 

Чл.-кор. дмн Николай Николов – ИМИ-БАН 

Проф. дмн Йохан Давидов – ИМИ-БАН  

Доц. д-р Георги Ганчев – асоцииран член на ИМИ-БАН 

Яна Алексиева – ФМИ, СУ „Св. Климент Охридски“, докторант на ИМИ 

Виктория Бенчева – ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, докторант на ИМИ 

 

 

 

 

ДО 

МУ, ДО 

Партньорска организация:  

 

 

 

Участници:  

  

Партньорска организация:  

 

 

 

Участници:  

  

Партньорска организация:  

 

 

 

Участници:  

  

 

 

                                                           
1 Отбележете академичната длъжност, научната степен, име и фамилия на всеки участник като включите и 
участниците, които са работили по проекта не през целия период за изпълнение на проекта 
2 Отбележете дали участникът в колектива е млад учен (МУ), постдокторант (ПД), докторанти (ДО) или студенти 
(СТ), или учен от чужбина (УЧ). 
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Постигнати резултати от изпълнението на проекта и кратък анализ на тяхната 

приложимост (до 1 стр. в рамките на полето по-долу) 

 Намерени са условията за интегруемост на ограниченията на четирите 

естествени обобщени почти комплексни структури върху свързаните 

компоненти на обобщеното туисторно пространство върху многообразие, 

снабдено с обобщена метрика.  Установено е, че за разлика от обичайните 

туисторни пространства, обобщените туисторни пространства притежават 

вътрешни автомофизми. 

 Конструирани са многообразия с Риманова структура на почти произведение, 

на които са определени класовете на Gil-Medrano и Naveira.  

 Намерени са условията за интегруемост на четирите естествени почти 

комплексни структури върху разслоението-произведение ZxZ на обичайното 

туисторно пространство Z на базовото многообразие в случая на 

четиримерно базово многообразие. На условията за интегруемост е дадена 

интерпретация в термините на геометрията на Вайл. 

 Установени са оценки отдолу за притискащата функция на дадена област 

около 𝐶𝑘,𝛼-гладка строго псевдоизпъкнала гранична точка (k = 2, 3, 0 < α <1). 

Като приложение е намерено граничното поведение на различни инварианти 

на Бергман.  

 Установени са неравенства между притискащата функция и инвариантите на 

Фридман на дадена област в 𝐶𝑛.  

 Доказано е, че ако от ограничена C-изпънала област извадим краен брой 

хипперравнини, то получената област не е хиперболична относно 

разстоянието на Кобаяши. 

 Доказано е, че обемът на Каратеодори-Айзенман е сравним с обема на 

индикатрисата на метриката на Каратеодори с точност до малка/голяма 

константа, зависещи само от n. 

 Въведени са естествени параметри върху повърхнини с паралелен нормиран 

вектор на средната кривина в 4-мерно Евклидово пространство или в 

пространство-време на Минковски. 

 Получени са системи естествени частни диференциални уравнения, 

описващи класа на повърхнините с паралелен нормиран вектор на средната 

кривина. 

 Намерени са примери на повърхнини с паралелен нормиран вектор на 

средната кривина и експлицитни решения на съответните системи частни 

диференциални уравнения. 

 Въведени са специални параметри върху квази-минимална повърхнина в 𝑅2
4 и 

са изведени формули на Френе и условия за интегруемост на квази-

минимална повърхнина.  

 Доказано е, че всяка максимална пространствено-подобна повърхнина в 𝑅2
4, 

без изродени точки, притежава канонично Вайерщрасово представяне.  

 Доказано е, че всяка максимална пространствено-подобна повърхнина без 

изродени точки в 𝑅2
4  определя две максимални пространствено-подобни 

повърхнини в тримерно пространство на Минковски и обратно. 
 

 


