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   Обект на разглеждане в представения дисертационен труд са така наречените 

(2,3) – породени групи, т.е. групи, които се пораждат от два елемента, единият 

от които е от ред 2, а другият е от ред 3. Особено активна публикационна 

дейност в това важно за теория на групите направление започва през  90–те 

години на миналия век. Става известно (с използване на вероятностен подход), 

че освен безкрайната серия от прости 4–мерни симплектични групи над всички 

(крайни) полета с характеристика по–малка от 5, всички други крайни 

класически прости групи са (2,3) – породени, с точност до краен брой 

изключения. В тази връзка, чрез пермутационни методи, са получени 

положителни конструктивни резултати за класически групи от достатъчно 

висок ранг. За да се локализират изключенията, трябва да се разгледат и 

случаите на нисък ранг, при които е нужен съвсем друг подход, свързан и с 

явното конструиране на пораждащите – оттук произтичат и специфичните 

трудности при разглеждането им. 

    В дисертацията са посочени в явен вид (2,3) – пораждащи за сериите от 

крайни прости линейни групи от размерности 6 и 7 без ограничения за полето, 

над което тези групи са дефинирани. Така се оказва, че в тези случаи няма 

изключения. Резултатите са получени с използване на един ефективен метод, 

основаващ се на известната подгрупова структура на разглежданите групи. За 

първи път този метод е приложен от вече покойния научен ръководител на 

автора на дисертацията проф. Керопе Чакърян, който изследва за (2,3) – 

породеност крайните специални линейни групи от размерности 4 и 5. 

 

   В последните две глави от дисертацията са разгледани и простите групи на 

Ree, които са дефинирани над крайни полета с характеристика 3 и за които е 

известно, че са (2,3) – породени и дори Хурвицови, т.е имат (2,3) – пораждащи, 

чието произведение е елемент от ред 7. Дадена е изчерпателна информация за 

тези групи и са определени експлицитно всички техни (2,3) – пораждащи, а така 

също и всички Хурвицови двойки елементи в тях. 

 

   Получените от автора резултати са изложени в три публикации, една от които 

е самостоятелна, а останалите две са в съавторство с Керопе Чакърян. 

Публикувани са в „Serdica Math. J.”, „Доклади на БАН” (импакт фактор 0,211) и 

„Съобщения на 42 Пролетна конференция на СМБ”. Две от публикациите са 

цитирани общо 8 пъти, от които 6 от чуждестранни математици и 2 цитирания 

от пишещия тези редове (в съавторство). 

 



   Резултатите от дисертацията са докладвани многократно на конференции, 

научни сесии и семинари у нас през периода 2012 г. - 2015 г. 

 

   В заключение, предвид на гореизложеното, познавайки добре спецификата на 

работата при изследване на крайни (прости) групи,  убедено мога да кажа, че 

кандидатът е извършил голям обем от работа за навлизане в проблематиката и е 

постигнал значими резултати, доказвайки (2,3) – породеност на конкретни 

серии от крайни прости групи. Може да се счита, че авторът на предложения 

дисертационен труд, освен с разнообразната и натоварена програма в 

преподавателската си дейност, е и завършен изследовател в теорията на 

крайните прости групи.  

   Като член на журито, пред което кандидатът ще защитава своите резултати, 

считам за напълно заслужено да му бъде присъдена образователната и научна 

степен „доктор”. 

 

 

 

 

 

Варна,                                                                             Подпис: 

01.10.2015 г.                                                                                (доц. Ц. Генчев)                                                                   

                                                                                            


