
СТАНОВИЩЕ 

От проф. дмн  Димитър Иванов Вакарелов 

За дисертацията на Андрей Константинов Сариев 

„Определимост в степенни структури“ 

представена за придобиване на научна степен „доктор“ в професионално 

направление  4.5 „Математика“, научна специалност „Математическа 

логика“. Научен ръководител доц. д-р Христо Ганчев. 

 

Представената дисертация е в обем 85 страници, включваща 

библиография от 2 стр. съдържаща 44 заглавия. Тематиката е в областта на 

теорията на степените на неразрешимост и по-специално въпроси за 

определимост в омега-номерационните степени, въведени от Сосков и 

един техен аналог, въведен за първи път в тази дисертация – омега-

Тюринговите степени.  Дисертацията съдържа Предговор, 3 глави, едно 

Допълнение и Заключение.  

Предговорът е едно неформално, много добре написано въведение в 

Теория на степените и мястото на резултатите от дисертацията в тази 

теория.  

Глава 1 е един сбит обзор по Тюрингови и номерационни степени, който е 

необходим за разбирането на останалата част от дисертацията, която 

съдържа основните приноси. 

Глава 2 е посветена на някои проблеми за определимост във въведените 

от Сосков омега-номерационни степени. Основен инструмент тук са 

въведеното от Калимулин понятие за К-двойка и една тяхна 

характеризация с помощта на така наречените почти нулеви степени и 

наследени степени  - Теорема 2.4.12. С помощщта на тази характеризация 

се получава определимост  от първи ред на скока на най-малката степен. 

Останалата част от тази глава е посветена на определимости в локалната 

теория  на номерационните степени, като е показано, че класовете на така 



наречените n-ниски (Ln ), n-високи (Hn) и междинни (I) степени са 

определими в локалната теория с формули от първи ред. 

Глава 3 съдържа първи резултати отнасящи се до  структурата на омега-

Тюринговите степени, въведена за първи път в тази дисертация и 

публикацията [30]. Връзката им с омега-номерационните степени е, че 

вместо номерационна сводимост на редици от множества на естествени 

числа, сега се използува аналог на Тюрингова сводимост.  

В  Заключението са резюмирани основните приноси на дисертацията. Тук 

е даден списък от две публикации  съвместни с ръководителя на 

дисертацията, които покриват Глава 2 и Глава 3.  Първата публикация е 

приета за печат в Год. На Соф. У-т, а втората е публикувана в реномираното 

специализирано списание с импакт фактор Annals of Pure and Applied Logic. 

Приложена е и декларация за оригиналност. 

Автореферартът е в обем 20 стр. и много добре въвежда читателя в 

областта на степените и  резюмира достатъчно подробно получените 

резултати в дисертацията. Авторската справка правилно отразява 

приносите на дисертанта. 

Личните ми впечатления за Андрей Сариев получени от негови доклади на 

семинара на катедрата и научни форуми са отлични. Бяхме заедно на една 

конференция в Новосибирск където той за сравнително краткото време 

отделено за научни съобщения успя да представи смислено и разбираемо 

своите резултати, предизвиквайки интерес у слушателите и творческа 

дискусия. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Резултатите от предложената дисертация отговарят на всички 

изисквания от закона за научните  степени и съпътствуващи правилници  и 

представляват сериозен принос в  научната област Теория на степените. 

Затова убедено предлагам на уважаемото жури да присъди на Андрей 

Константинов Сариев образователната и научна степен „доктор“.  
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