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Дисертационният труд е обсъден и насочен за защита на 

разширено заседание на катедра „Геометрия” при Факултета по 

математика и информатика на Пловдивски университет „Паисий 

Хилендарски”. 

 

Дисертационният труд „Геометрия в разслоени пространства” 

съдържа 100 страници. Използваната литература включва 54 източника. 

Списъкът на авторските публикации се състои от 4 заглавия. 

 

Защитата на дисертационния труд ще се състои на 27.09.2011 от 

15:00 в заседателната зала на новата сграда на Пловдивски университет 

„Паисий Хилендарски”. 

 

Материалите по защитата са на разположение на интересуващите 

се в секретариата на ФМИ, нова сграда на ПУ, каб. 330, всеки работен 

ден от 8:30 до 17:00 часа. 
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Обща характеристика на дисертационния труд 

Актуалност на темата 

Предмет на настоящата дисертация е изследване геометрията на 

разслоените многообразия с полудопирателна структура, породена от 

нилпотентен афинор.  

Причините, които провокират математиците да изследват, да 

класифицират метрични многообразия със зададено тензорно поле от 

тип (1,1) са твърде много. Като примери за този тип структури могат 

да бъдат: комплексната структура, почти комплексната структура,  

структурата на произведение, структурата на почти произведение, 

тангенциалната структура, почти контактната структура. 

Първите публикации, привличащи вниманието на 

математическата общественост върху интегрируемо, нилпотентно 

тензорно поле от тип (1,1), със правилен алгебричен строеж, са 

описани подробно в „Tangent and Cotangent Bundlles” от Kentaro 

Yano и Shigeru Ishihara [46]. Тук обаче задължително трябва да се 

посочи труда на Patterson E.M. и Walker A.G. – „Riemann extension”  

[41]. Що се отнася до общия случай – той е посочен в научната 

публикация на В.В. Вишневский – „О геометрической модели 

полукасательных структур”, [5]. Нещо повече, в тази публикация е 

описан геометричния модел на интегрируемо тензорно поле със 

степен на нилпотентност по-голяма от две. 

В работите [6], [7], [8], [12], [18], [37], [38] и [44] са изследвани 

многообразията с полудопирателна структура от първи и по-висок 

ред и са намерени някои техни основни свойства. Поради 
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специфичната структура на нилпотентно тензорно поле, досега не 

сме срещали научни публикации, касаещи въвеждането на метрика 

върху многообразия от този вид, освен ако априори не се предполага, 

че многообразието е риманово. 

Конформно холоморфните преобразования на метрики  (или 

CH-преобразования) са били дефинирани от Е.В.Павлов във 

„Вешественная реализация конформного соответствия римановых 

пространствах над клиффордовой алгеброй”, [21]. В работите [23], 

[24], [42] се изучават такива преобразования на метрики в случаите 

на риманови многообразия с алгебрична структура, многообразия с 

комплексна структура и структура на произведение. Разгледани са и 

CH-преобразованията на чисти метрики в тангенциалното 

разслоение с допирателна структура.  

 

Цели и задачи на дисертационния труд 

Основните цели на настоящата работа са две: 

1. Въвеждане на класове свързаности и метрики върху 

многообразието, съгласувани по определен начин с 

нилпотентната структура и изследване на техните 

свойства. 

2. Изучаване на проективно-холоморфните и конформно-

холоморфните преобразования върху многообразия от 

горния вид. 

Във връзка с поставените цели задачите на представения 

дисертационен труд са следните: 
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1.1. Въвеждане на разширени лифтове на векторни полета, форми и 

метрики и изучаване на техните свойства. 

1.2. Построяване на чиста метрика върху метрично многообразие с 

полудопирателна структура. 

1.3. Преобразуване на чистата метрика в каноничен вид. 

1.4. Намиране на еквивалентни условия за чистота на симетрична 

свързаност. 

1.5. Намиране на необходимо и достатъчно условие за чистота на 

свързаността на Леви-Чевита. 

1.6. Намиране на условия за съществуване на напълно геодезични 

и автопаралелни подмногообразия. 

1.7. Въвеждане на чиста свързаност върху многообразие с 

полудопирателна структура. 

2.1.  Въвеждане и изучаване на холоморфно-равнинни криви в                  

афинни многообразия с полудопирателна структура. 

2.2.    Намиране на всички проективно-холоморфни съответствия на 

свързаности, т. е. такива, които запазват холоморфно-

равнинните криви. 

2.3.    Намиране на всички конформно-холоморфни преобразования 

на метрики в случай на В-многообразие. 

2.4.    Построяване на пример за СН-смяна на В-метрика. 
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Структура и обем на дисертационния труд 

    

Дисертацията се състои от въведение, четири параграфа, 

авторска справка и използвана литература. 

Обемът на  дисертационния труд е 100  страници.  Литературата 

включва 54 заглавия, в това число 4 авторски публикации. 

В §1 се описва специфичният строеж на моделното 

многообразие , снабдено с полудопирателна структура . Въз 

основа на понятието проектируемост на обекти се дефинират 

разширени  лифтове и  са доказани редица техни свойства.  

В §2 са посочени два начина за метризация на . Посочен е 

и способ за преобразуване на метриката в каноничен вид. 

В §3 се извеждат и коментират следствията от чистотата на 

симетрична свързаност. Дефинирани са и са доказани редица 

основни свойства на B-многообразието с полудопирателна 

структура. Разгледани са холоморфно-равнинните криви и 

холоморфните двумерни подмногообразия.  Показан е вида на 

проективно-холоморфните преобразования. В §3 също така се 

посочва начин за въвеждане на чиста свързаност върху .  

В §4 се изучават конформно-холоморфните преобразования на 

чистата метрика   върху .  
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Кратко съдържание на дисертационния труд 

§ 1. Многообразия с полудопирателна структура 

1.1. Определение и примери 

Нека  е диференцируемо многообразие от клас , а  е 

многообразие от същия клас  като 

 е субмерсия, разслояваща  с типичен слой 

 е свързано многообразие.  

Нека  е допирателното разслоение на , а  е 

естествената проекция: за . 

Разглеждаме  Тогава  е 

подмногообразие на  относно включването. Получаваме 

 - разслоение с база  и типичен слой , което е 

индуцирано разслоение от  посредством  [1]. 

Възниква следната комутативна диаграма: 

 

 

       Диаграма 1.1 

Ако  е наредената тройка 
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, 

то множеството  

 е допирателен вектор 

към  в } 

се нарича многообразие с полудопирателна (полутангенциална) 

структура , където  е допирателната (тангенциална) структура 

върху разслоението . 

Поради изискването за локална тривиалност на  (съгласно 

даденото определение) 

 за всяко , . 

Многообразието  може да разглеждаме като база на . 

Паралелно с определението на многообразието  в [5] и [8] са 

дефинирани локални координати върху  Оттук нататък 

за индексите  приемаме, че  и 

. С  са означени локалните координати на точка 

от базата , с -координатите на точка от слоя , а с  - 

съответните координати на точка от слоя . За   и 

координатите й ще записваме стандартно  . Когато  е 

едновременно в две координатни околности връзката между 

съответните локални координати е: 
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Якобианът на смяната е 

 

(1.2) 

 

Полудопирателната структура  върху  е интегрируема [5], 

[8]. Това означава, че съществува система от координатни околности 

върху  така, че в коя да е точка от тях компонентите на  са 

постоянни. В разглеждания от нас случай матрицата, съставена от 

компонентите на  има вида 

(1.3)                       

По отношение на коя да е допустима смяна (1.1) на 

променливите за якобиана й е в сила 

, 

означаващо инвариантност на  относно групата от преобразования, 

дефинирани чрез (1.1). 

1.2. Проектируеми геометрични обекти 
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Тук са дадени определения на проектируеми функции, векторни 

полета и форми, както и определение на частично проектируема 

форма. 

Определение 1.4. Форма  върху  ще наричаме частично 

проектируема, ако стойността на  върху произволно 

проектируемо векторно поле е проектируема функция. 

1.3. Лифтове и разширени лифтове. Свойства 

Предполагаме, че  е проектируема функция върху  Като 

отчитаме, че за ,  за  дефинираме разширен 

вертикален лифт (extented lift) - функция, определена върху 

множеството   

 

за        

По подобен начин въвеждаме и понятието разширен пълен лифт 

 на проектируема функция 

 

където  е пълният лифт на  в  

Предполагаме, че  е адаптиран репер в точка от  По 

отношение на него нека 
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Определение 1.5. Ако  е пълният лифт на   от базата  

върху  тогава векторното поле 

 

ще наричаме разширен пълен лифт на  върху  Ако  е 

вертикалният лифт на  върху  тогава  ще наричаме 

разширен вертикален лифт на  

Предполагаме, че 

 е частично- 

проектируема форма върху  

Определение 1.6. Ако  е пълният лифт на  от базата  

върху  тогава формата 

 

ще наричаме разширен пълен лифт на  върху . Ако  е 

вертикален лифт върху  тогава 

 

ще наричаме разширен вертикален лифт на  върху  

където  са локалните координати на точките от  

Теорема 1.1. Ако  и  са проектируемо 

векторно поле и частично-проектируема форма, проектируема 

функция, а  е полудопирателната структура, тогава: 
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1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

§ 2. Метрични многообразия с полудопирателна 

структура 

2.1. Чиста метрика. Разширени лифтове на метрика. 

Оттук нататък с  ще бележим многообразие  с метрика 

 и полудопирателна структура .  

В общия случай за  не са посочени чисти или хибридни 

метрики спрямо полудопирателната структура . Тази констатация 

може да се провери в обзора [8] и когато се говори за метрично 

 се има предвид, че  е допирателна структура.  

Условието за чистота на фундаменталния тензор  на  

по отношение на структурата  има съществена роля за изучаване 

геометрията на римановото многообразие   
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Теорема 2.1. Ако върху римановото многообразие  

дефинираме тензорното поле  

                          

то условието за чистота на  спрямо  е еквивалентно на симетрия на 

 

Тензорът  от Теорема 2.1. се нарича присъединен тензор на .  

Определение 2.2. Ще казваме, че метриката  върху 

многообразието  е частично проектируема, ако 

метриката , дефинирана чрез  е 

проектируема. 

Теорема 2.2. Една метрика е частично проектируема, ако тя е 

инвариантна относно допустима смяна на локалните координати в 

многообразието . 

По-натакък следва разширение на базовата метрика върху 

многообразието  По отношение на полудопирателната 

структура  ще искаме новата метрика да е чиста. Това налага 

ограничение на групата от преобразования (1.1). Оттук нататък ще 

предполагаме, че 

                                                 

 

                                                 

Очевидно в J от (1.2) имаме  

Допускаме, че   е частично 

проектируема метрика върху E. Чрез нея определяме   
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Тук I е тъждественото линейно преобразование.  

Определение 2.3.  Ако  е пълният лифт на  върху 

многообразието , то 

 

ще наричаме разширен пълен лифт на  Векторните полета  и  са 

произволни върху  

Матрицата от координатите на  има следния вид 

(2.4)                  

 

Като имаме предвид понятието разширен вертикален лифт на 

проектируема функция, даваме следното 

Определение 2.4. Ако  е 

частично проектируема метрика върху многообразието   са 

проектируемите компоненти на , тогава метриката , 

 

ще наричаме разширен вертикален лифт на  върху  Нулите 

означават нулеви метрични блокове от тип , 
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Оттук следва, че ако {  e произволен адаптиран базис 

в коя да е допирателна равнина на  за   

 

От Теорема 2.1 следва, че  е чиста метрика, факт, който се 

потвърждава и от дефиницията на  

Теорема 2.3. За частично проектируема метрика  и произволни 

проектируеми векторни полета , зададени 

върху многообразието  е в сила 

 

където 

 

2.2. Алгоритъм за построяване на чиста метрика. 

Теорема 2.4. Ако  е риманово многообразие с метрика  и 

полудопирателна структура , то възможно е да се въведе друга 

метрика  върху многообразието, която да е чиста относно . 

      Ако положим 

 

за чистата метрика  върху  получаваме: 
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Матрицата, която съответства на  е 

(2.5)        

 

2.3. Преобразуване на чиста метрика в каноничен вид. 

Определение 2.5. Ще казваме, че чистата метрика върху 

 е в каноничен вид, ако матрицата, съставена от 

компонентите й има вида 

, 

като незапълнените места означават нули, а -мерният блок  е 

в диагонален вид:  

Теорема 2.5. В точка от многообразието  може да се 

посочи адаптиран базис, по отношение на който матрицата от  

Следствие 2. Ако положим 
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тогава фундаменталния тензор  на многообразието над алгебрата 

 може да се приведе в диагонален вид. 

§ 3. Свързаности, запазващи допирателната и 

полудопирателната структура. Проективни холоморфни 

съответствия 

3.1. Афинно многообразие с полудопирателна 

структура 

Предполагаме, че върху многообразието  с 

полудопирателна структура е зададена свързаност . Този факт 

накратко ще отбелязваме със символа . Тук  е структурата, 

на която съотвества матрицата (1.3). 

Теорема 3.1. Следните условия са еквивалентни: 

i. Ако свързаността  без торзия има чисти 

коефициенти относно полудопирателната структура  и  е 

интегрируема, тогава тази структура е ковариантно постоянна. 

ii. Ако полудопирателната структура  е интегрируема и 

ковариантно постоянна относно симетричната свързаност 

, то коефициентите  са чисти относно . 

За коефициентите на чистата свързаност получаваме: 

(3.4)    
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за всички стойности на  и . 

Теорема 3.2. Ако  е полудопирателна структура върху 

и е ковариантно постоянна по отношение на свързаността   

с тензор на кривината  тогава  са чисти спрямо 

двойката индекси . 

3.2.      – многообразие с полудопирателна структура. 

Теорема 3.3. Ако  е риманово многообразие с чист 

фундаментален тензор , тогава тензора на кривината от тип (4,0) с 

компоненти 

 

е чист по  

 

Определение 3.1. Многообразието  ще наричаме -

многообразие ако фундаменталният тензор и производните на 

неговите компоненти са чисти относно полудопирателната структура 

.  

       Видът на фундаменталния тензор за B-многообразията с 

полудопирателна структура   се определя от следната 

Теорема 3.4.  В адаптиран базис на  B-пространството 

с полудопирателна структура  и група от преобразувания, задаваща 

се чрез (1.1) фундаменталният тензор  

има вида 

                                                                                                                 



 
 

 19 

 

 

като . 

Относно подгрупата от преобразувания, за които  видът 

на  е следния: 

 

като  

Теорема 3.5. Нека  е риманово многообразие с чист 

фундаментален тензор  относно интегрируемата  

полудопирателна структура  . Тогава: 

а) Тензорното поле , за което  е чисто 

относно . Вярно е и обратното; 

б) Частните производни  са чисти спрямо  тогава и само 

тогава, когато  са чисти. 

 

в) Коефициентите  на свързаността на Леви-Чевита, 

породена от  са чисти, тогава и само тогава, когато  са чисти. 

Следствие 1. За -многообразие  с полудопирателна 

структура  и чиста риманова свързаност  без торзия, породена от 

метричния тензор , следните условия са еквивалентни 
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                                                                                                 . 

 

 

Следствие 2. Римановият тензор на кривина  на -

многообразие  е чист по всички индекси (или R е чист!). 

Тензорът на Ричи, съответен на R също е чист. 

Теорема 3.6. Ако  е -многообразие,  и 

, тогава метриките  и  пораждат една и 

съща свързаност без торзия. 

Отбелязваме, че смяната на метриката върху  

 

е най-елементарната -смяна. При условие, че   (  е 

тъждественото преобразование) -смяната е изучена детайлно в 

[22] и [23]. На въпроса, трябва ли да се изследва конформната смяна 

на метриката на -многообразие с полудопирателна структура или 

-смяна на метриката, получаваме отговор чрез 

Теорема 3.7. Ако  е диференцируема 

функция,  е -многообразие, то  е -многообразие  

 

                                                                                                                    

 

………………. 

 – чисти 

 

………………. 

 – чиста 

 

………………. 
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тогава и само тогава, когато  е постоянна върху 

 

3.3. Геодезични, PH-криви и напълно геодезични 

подмногообразия. 

За дефиницията на разширен лифт на метрика в §2 разгледахме 

групата от преобразования на координатите , посочена в (2.3). 

Поради локалната травиалност на разслоенията  и  

в  локално можем да разглеждаме  като                

декартовото произведение  на координатните околности 

 съдържащи точките съответно с координати  и 

 В тази част на този параграф за удобство ще ползваме 

означенията 

 

 

В този случай  коефициентите 

(3.7)      

се изменят по тензорен закон. 

Теорема 3.8. Произволно векторно поле допирателно към 

подмногообразието  (нека го означим с ) се пренася 

паралелно по  относно произволна крива и е отново допирателно 

към тогава и само тогава, когато  
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От доказаната теорема следва, че  е напълно геодезично 

подмногообразие на  

Теорема 3.9. Произволно векторно поле, допирателно към  се 

пренася паралелно по  остава допирателно към 

 тогава и само тогава, когато  

Теорема 3.10. Произволно векторно поле, допирателно към  

пренасящо се във всяко направление остава допирателно към  

тогава и само тогава, когато  и  

В този случай подмногообразието  е автопаралелно в  

Определение 3.3. Ако  е гладка крива със 

скорост  казваме, че тя е холоморфно-равнинна крива (или PH-

крива) по отношение на зададена симетрична свързаност  и по 

отношение на полудопирателната структура, ако допирателният й 

вектор , пренасящ се по  във всяка нейна точка остава в 

холоморфната равнина , т.е.  

 

където  и  са едноформи. 

От горното равенство се вижда, че , което показва, 

че цялата холоморфна равнина  се пренася успоредно по PH-

кривата. 
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Теорема 3.11. Ако  е неособена геодезична за 

 и свързаността  е чиста, тогава всяко векторно 

поле от вида  се пренася паралелно по   

Теорема 3.12. Ако  е PH-крива върху  като , 

то тази крива е геодезична за  

3.4. Холоморфни двумерни подмногобразия 

Определение 3.4. За двойката функции  ще 

казваме, че определят холоморфна двойка, ако 

 

Според определението, с точност до адитивна функция на 

променливото , следва 

 

Въз основа на даденото определение 3.4. двумерното 

подмногообразие   от  с уравнения 

 

се нарича холоморфно, тъй като всяка двойка координати (  е 

холоморфна двойка. 

Теорема 3.13. Ако   са холоморфна двойка 

по отношение на  и  е 

холоморфна двумерна повърхнина в , при смяната на  
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координатите   в  , холоморфността на 

 се запазва. 

Определение 3.5. Векторното поле  ще 

наричаме холоморфно, ако за всички  двойките 

 са холоморфни спрямо 

 

Въз основа на това определение следва, че векторните полета  

и  върху  са холоморфни. 

Теорема 3.14. За всяка холоморфна двойка функции 

 векторните полета 

 

са холоморфни. 

Теорема 3.15. Ако   са холоморфна 

двойка функции върху , тогава интегралните криви на  и 

 може да бъдат избрани за координатни върху  

Теорема 3.16. Координатите  на векторното поле 

 са холоморфни двойки по отношение на    

променливите  тогава и само тогава, 

когато величините  са чисти относно  Тук 
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3.5. Проективно холоморфни съответствия 

Нека  е афинно многообразие с полудопирателна 

структура и   е холоморфна 1-форма върху 

. Тогава съществува семейство свързаности, чисти относно , като 

тензорът на афинната деформация T, чрез който се получават тези 

свързаности е  

 

В горното равенство  . 

Теорема 3.17. Свързаността  с коефициенти  притежава 

следните свойства: 

(1)  тя е симетрична и с чисти относно f коефициенти. 

(2)   

(3)   и  имат едни и същи PH-криви. 

Преобразованието на свързаности  с тензор на афинната 

деформация T, при което PH-кривите относно  и  съвпадат се 

нарича проективно – холоморфно преобразование. 

 

3.6. Построяване на чиста свързаност върху  

Тук се построява чиста свързаност върху многообразието  

с чиста свързаност. Тя е въведена като разширен лифт на 

проектируема свързаност върху многообразието Е. 

Следва таблица за връзката между коефициентите на свързаност 

за различните свързаности. 
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Чиста симетрична свързаност  върху  
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4. Конформно-холоморфни преобразования на чисти 

метрики 

4.1. Определения и свойства 

Ако   е произволна функция 

върху -многообразието , смянатата на метриката  не 

води до чиста, собствена свързаност, т.е.  не е -

многообразие. Въпреки това чрез  можем да въведем метрика  

върху , така че  да бъде -многообразие. Смяната 

 е свързана с понятието стационарни ъгли между 

холоморфните равнини. 

Определение 4.1. Смяната на метриката  в 

 , чрез произволни функции  и , такива че   да 

бъде метрика върху , ще наричаме конформно-холоморфна 

смяна (CH-смяна) на .  

Теорема 4.1. Ако метриките  и   върху 

 са чисти относно , то стационарните ъгли между пълните 

холоморфни равнини са равни, по отношение на  и , тогава и само 

тогава, когато  за произволни  и тензор  от тип 

(2,0) такъв, че   и  . 

Теорема 4.2. Нека   е чиста метрика върху  и 

 са локални координати върху  

 

                                                                                                          



 
 

 28 

 

1. Ако  е -многообразие и  е холоморфна двойка 

относно всички елементи на редицата  

тогава  също е -многообразие. 

2. Ако  и  са -многообразия следва 

 е холоморфна двойка относно всички . 

Конформно-холоморфната смяна на метрики в  случай на В-

многообразие може да се разглежда като реална интерпретация на 

конформно преобразование на съответния метричен тензор на 

многообразието над алгебрата на дуалните числа. В общият случай 

това не е така, т.е. съществуват СН-преобразования на метрики, 

които не са реални интерпретации на конформни преобразования в 

сответните метрични многообразия над тази алгебра. 

 

4.2. CH-инвариантност на тензора на кривината при 

специална CH-смяна. 

 Тук е описан подробно пример за специална CH-смяна на 

метриката върху тангенциалното разслоение на риманово 

многообразие.  

Теорема 4.3. Ако  е риманово многообразие,  е 

неговото тангенциално разслоение, при смяната  с 

произволна функция  от  кривинния тензор  е 

инвариантен (CH-инвариантен) при тази смяна. 
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Следствие. Условието  е необходимо и достатъчно 

условие  да е CH-еквивалентно на евклидово 

многообразие. 

Насоки на развитие 

Могат да бъдат потърсени съдържателни геометрични примери 

за метрични многообразия с полудопирателна структура и да се 

изучат техните свойства. 

Друга възможност за развитие е да продължат изследванията 

върху конформно-холоморфните преобразования на метрики. В тази 

област има още много да се прави особено при избора на функциите, 

чрез които се извършва СН-преобразованието. 

Да се потърсят обобщения на резултатите за полудопирателни 

структури от по-висок ред. 

Да се получат различни условия за частична или пълна 

интегруемост на полудопирателни структури. 

Да се изследват хомогенни пространства, допускащи 

полудопирателни структури. 
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Авторска справка  

за приносите в дисертационния труд 

                                                                                        

Поставените във въведението цели са постигнати. Ще акцентираме 

върху основните резултати, получени в дисертацията: 

1.  Въведени са класове свързаности и метрики върху 

многообразието с полудопирателна структура, съгласувани по 

определен начин с тази структура и са изследване  техните свойства. 

1.1. Въведени са  разширени лифтове (вертикални и пълни) на 

проектируеми векторни полета, частично проектируеми форми 

и метрики и са изучени  техни основни свойства (§ 1-1.3 и § 2-

2.1) . 

1.2. Посочен е алгоритъм, чрез който на база на произволна 

метрика върху метрично многообразие с полудопирателна 

структура се построява чиста метрика (§ 2-2.2. Т. 2.4.). 

1.3. Показан е начин за привеждане на чиста метрика в каноничен 

вид (§ 2-2.3. Т. 2.5.). 

1.4. Доказано е, че условието за чистота на симетрична свързаност 

е еквивалентно на ковариантно постоянство на 

полудопирателната структура (§ 3-3.1. Т. 3.1.). 

1.5. Намерено е  необходимо и достатъчно условие за чистота на 

свързаността на Леви-Чевита, породена от В-метрика (§ 3-3.2. 

Т. 3.5.). 
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1.6. Намирани са условия за съществуване на напълно геодезични 

и автопаралелни подмногообразия на афинно многообразие с 

полудопирателна структура (§ 3-3.3. Т. 3.8., Т. 3.10.). 

1.7. Посочен е начин за въвеждане на чиста свързаност върху 

многообразие с полудопирателна структура (§ 3-3.6). 

                                                                                                                   

2. Изучени са някои  проективно-холоморфни и конформно-

холоморфните преобразования върху многообразия с 

полудопирателна структура. 

2.1. Въвеждат се холоморфно-равнинни криви, двумерни 

холоморфни подмногообразия и са изучени техни основни 

свойства (§ 3-3.4). 

2.2.    Намерени са всички проективно-холоморфни съответствия на 

свързаности, т. е. такива, които запазват холоморфно-

равнинните криви (§ 3-3.5). 

2.3.    Намерени са всички конформно-холоморфни преобразования 

на метрики в случай на В-многообразие (§ 4-4.1. Т. 4.2.). 

2.4.    Построен е пример за СН-смяна на В-метрика. Доказана е СН-

инвариантността на тензора на кривината при тази смяна на 

метрики (§ 4-4.2). 

Във връзка с провеждането на процедура за придобиване на 

образователната и научна степен ‘доктор’ в Пловдивски 

университет „Паисий Хилендарски” и защитата на 

представения от мен дисертационен труд, декларирам: 
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Резултатите и приносите на проведеното от мен дисертационно 

изследване, представено в дисертационния труд на тема 

„Геометрия в разслоени пространства” са оригинални и не са 

заимствани от изследвания и публикации, в които нямам 

участие. 
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