
ПРОФЕСИОНАЛНА АВТОБИОГРАФИЯ 

Име: МЕЛЕМОВ ХРИСТО ТОДОРОВ 
(фамилия, име, презиме) 

   ЕГН: 6 1 1 1 1 1 6 1 0 5 Място на раждане: ГР. СМОЛЯН 

Служебен адрес: Домашен адрес: 

гр. Смолян ул. “Дичо Петров” №32 Гр. Смолян ул. “Полк. Серафимов” №1 

тел: 030162339 тел: 030164249 

факс: 030162573 факс:  

E-mail: hristo_melemov@abv.bg E-mail: hristo_melemov@abv.bg 

Образование (учебно заведение, специалност, година на завършване): 

• Софийски университет “Климент Охридски”, математика, 1986г. 

Научни степени (организация, степен – шифър на специалността/звание, година на придобиване): 

• Софийски университет “Климент Охридски”, магистър, 1986г. 

Заемани длъжности през последните 5 години (организация, длъжност, година на заемане-година на напускане): 

• ПУ  “Паисий Хилендарски”, асистент по информатика, от 2004 г. 

• ПМГ ”Васил Левски”, учител по математика, 2003-2004 г. 

• ПМГ ”Васил Левски”, ръководител компютърни кабинети, 2002-2003 г. 

• ПГ ”Хр. Ботев”, учител по информатика и математика, 2000-2002 г. 

Области на професионален интерес (ключови думи): 

• операционни системи 

• локални мрежи 

• групи на Ли 

Членство в научни организации: 

•  Съюз на математиците в България   

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

Научни награди: 

•  

Езици (равнище на владеене): 

• английски – добро 

• руски – добро 

Специализации и работа в чужбина през последните 5 години (страна, организация, година, брой месеци): 

•  

Участие в университетски, национални или международни проекти, програми: 

1. Участие в проект BG0202.01-YI.4.15 на Програма ФАР: “Предприемачество и мениджмънт на гороползването – 
алтернатива за младежка заетост”. 

2. Участие в проект “Development of Cross-border Educational Collaboration on issues concerning Natural Environment 
between the Regions of Drama and Smolyan Supported by Modern Technologies” по програма Interreg, съвместно с 
филиала на TEI – Кавала, в Драма, Гърция. 

3. Участие в проект “Създаване на междууниверситетски център за електронно дистанционно обучение и 
разработване на електронно съдържание за областта на софтуерното инженерство”, финансиран от МОН, 
договор №107/ВУ-МИ 2005.  

Организация или друга форма на участие в студентски форуми (конференции, симпозиуми, workshop, 
семинари, тренинги, кръгли маси, четения и др.: 

•  

Публикации 

1. Мелемов, Хр. Ст. Димиев. Понятието движение в геометрията и кинематиката. – В: Годишник на  ПУ ”П. 
Хилендарски” – Филиал Смолян, том II, Смолян, 2003, 195-203. 

2. Мелемов, Хр. Уравнението на Рикати и линейни системи диференциални уравнения в SL (2,R). – В: Годишник  на  
Пловдивски университет – Филиал Смолян, Смолян, 2005 (под печат). 

3. Мелемов, Хр.,  Е. Николова. Възможности за параметризация на тестови задачи по български език за кандидат-
гимназисти. – В: Сборник доклади от семинар по електронно обучение (под печат). 

4. Melemov Hr., G. Kostadinov. On the group analysis of certain systems of ordinary differential equations (to appear). 

5. Мелемов, Хр. Визуализация на геометричното мислене при решаване на задачи за лица. – Доклад на Юбилейна 
научна конференция с международно участие “20 години Съюз на учените в България – клон Смолян”, 20-21.10.2006 г. 

 

 

 


