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Димитър Хаджиев е роден на 8 юни 1949 г. в с Кранево, Толбухински окръг, в семей-

ство на учители. Средно образование е получил във Варна, където за отличен успех е удос-

тоен със златен медал от Първа ЕГ „Христо Кабакчиев“ през 1967 г. През следващите две 

години е студент в Математическия факултет на Софийския университет. От 1969 г. продъл-

жава образованието си в Механо-математическия факултет на Московския университет 

„М. В. Ломоносов“, където през 1973 г. се дипломира с отличие (червена диплома). През 

есента на същата година е приет за редовен аспирант към катедрата по теория на вероят-

ностите на Московския университет. През 1977 г. защищава кандидатска дисертация на те-

ма „Мартингални методи в теорията на точковите процеси и оптимално оценяване“ 

с научен ръководител проф. д-р А. Н. Ширяев. От април 1977 г. Димитър Хаджиев работи 

като научен сътрудник към сектора по вероятности и статистика на Единния център по мате-

матика и механика. Научните му изследвания са главно в областта на случайните процеси 

и приложенията им. Трудовете му са публикувани в научни списания издавани у нас и в 

чужбина. Основните му научни постижения са оценявани високо на редица международни 

научни форуми от видни учени. Димитър Хаджиев бе високо ерудиран преподавател по 

математика. Чел е основни курсове по вероятности и статистика, както и редица спец-

курсове. Автор е на учебник по теория на вероятностите. Ръководил е дипломанти и аспи-

ранти. 

Димитър Хаджиев участваше активно в обществения живот като секретар на първична 

партийна организация, член на партийното бюро и член на профкомитета. С внезапната му 

смърт на 21 март 1985 г. загубихме един талантлив и трудолюбив научен работник, активен 

общественик, отзивчив приятел и колега, скъп другар, 
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