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Дечко Борисов Митов е роден на 16 декември 1943 г. в Бургас в семейство на служащи. 

Основно и средно образование получава в родния си град — през 1962 г. завършва с отли-

чен успех ТМТ „Георги Димитров". От 1962 до 1967 г. е студент по математика — производ-

ствен профил в Математическия факултет на университета. Специализира геометрия и след 

отлична защита на дипломна работа е разпределен за математик в Научноизследовател-

ския институт по механизация, тракторно и селскостопанско машиностроене в София, къде-

то работи до 1970 г. Тук прави успешни разработки в различни области на приложната 

математика: математическото моделиране, математическа статистика и теория на масово-

то обслужване. През този период не прекъсва връзките си с Математическия факултет — 

поканен е да работи като хоноруван асистент в катедрата по геометрия. 

Истинския си път в математиката Дечко Митов поема в началото на 1970 г., когато 

постъпва като стажант-научен сътрудник в секцията по геометрия и топология на Матема-

тическия институт на БАН. След успешно полагане на конкурсен изпит през 1971 г. е избран 

за научен сътрудник III ст. по геометрия, през 1974 г. е повишен във II ст. и през 1978 г.— в I ст. 

Дечко Митов работи в различни области на математиката, но основните му научни 

интереси са в областта на диференциалната геометрия. И в кандидатската си дисертация, 

защитена през 1978 г., и в по-късните си публикации той се очертава като талантлив научен 

работник с редица оригинални научни приноси. Изгражда един нов апарат в теорията на 

напълно геодезичните подмногообразия на диференцируемо многообразие с линейна 

свързаност без торзия и демонстрира някои от възможностите му. А именно дефинира и 

изучава разпределения от специален тип (r-геодезични разпределения) върху главното 

разслоение на линейните репери и напълно геодезичните подмногообразия се третират 

като проекции (върху базата) на интегралните многообразия на тези разпределения. Това 

е едно обобщение на получаването на геодезичните линии (разглеждани като едномерен 

случай) като проекции на интегралните линии на стандартните хоризонтални векторни по-

лета. Напълно геодезичните подмногообразия се получават глобално по аналогичен начин. 
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Въвежда „обобщени тройни лиеви системи", представляващи обобщение на класи-

ческите тройни лиеви системи. С тяхна помощ въпросът за съществуването, броя и разполо-

жението на напълно геодезичните подмногообразия се свежда до изучаването на някои 

свойства на алгебрата на холономия. Получава и редица принципно нови резултати, свърз-

ващи размерността на алгебрата на холономия с ранга на многообразие с рекурентна кри-

вина (в частност на симетрично пространство). Аналогични въпроси третира и в общия слу-

чай на линейна свързаност — когато не се предполага, че разглежданото диференцируемо 

многообразие е без торзия. Тогава основните подобекти са автопаралелните подмного-

образия. В областта на диференциалната геометрия на класическите клайнови простран-

ства, разглеждани като хологенни пространства, той внесе нова идея за изучаване и класи-

фикация на инвариантннте линейни свързаности, което дава перспектива за ново геоме-

трично тълкуване на класически резултати. 

Дечко Митов участва с доклади или научни съобщения в конгреси, конференции и сим-

позиуми у нас и в СССР, ГДР, УНР, СФРЮ. Неговата учебно-преподавателска дейност е раз-

нообразна и богата. Чел е лекции и е ръководил упражнения по аналитична и диферен-

циална геометрия, диференцируеми многообразия и теория на линейните свързаности. 

Високо ерудиран математик, Дечко ΜИΤΟΒ допринесе за израстването на редица мла-

ди научни кадри в областта на геометрията — участваше активно в подготовката и провеж-

дането на кръжоци и семинари, ръководеше дипломанти и специализанти. В многостран-

ната си дейност той си спечели името на авторитетен и уважаван учен и преподавател. 
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