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1. Кратки биографични данни и общо описание на представените
материали.

Елза Петрова Иванова е родена в град София на 26.02.1976 г. Завършва спе-
циалност математика през 2000 г. с магистратура и дипломна работа по “Обща
топология” с научен ръководител проф. Георги Димов, която защитава с отличен
успех. През 2003 г. е зачислена като задочен докторант към катедра “Комплексен
анализ и топология” с научен ръководител проф. Г. Димов, а през 2007 г. е отчис-
лена с право на защита. От 2000 г. е последователно асистент, старши и главен
асистент към катедра “Комплексен анализ и топология”, където води упраж-
нения по различни общоматематични и специализирани дисциплини. Научните
интереси на дисертантката са в областта на общата и категорна топология и
теорията на решетките. Списъкът от научните й трудове наброява 4 заглавия,
3 от които са съвместни с Г. Димов и са публикувани в рецензируеми изда-
ния (“Houston J. of Math.” (IF 0,357 за 2012 г.), “Q& A in General Topology”,
“Mathematica Pannonica”) и един самостоятелен ръкопис, представен за публи-
куване. Представеният дисертационен труд под заглавие “Върху някои катего-
рии, свързани с категорията на компактните хаусдорфови пространства и неп-
рекъснатите изображения” е основан на споменатите публикации. Тъй като не
е представена декларация за съавторство отразяваща процентното участие на
авторите в съответните съвместни публикации, приемам равно участие на всеки
от тях. Авторефератът към дисертацията е доста подробен и приложената към
него авторска справка правилно отразява научните приноси на дисертацията.
Няма сведения за цитирания. Дисертантката е докладвала резултати от дисер-
тацията си на 10 международни и 4 национални конференции. Участвувала е в
8 договора към ФНИ на СУ.

2. Описание и оценка на съдържанието на дисертацията.
Темата на дисертацията е в областта на категорната топология и е главно

свързана с едно направление инициирано от Уайтхед и наречено “Регионална
теория на пространството”, в което ръководителят на дисертацията Георги Ди-
мов работи интензивно през последните години. Дисертацията е в обем 99 стр.
включваща литература от 64 заглавия и е разделена на Въведение и 4 глави.

Въведението характеризира добре областта на дисертацията и връзката й
с “Регионалната теория на пространството” на Уайтхед (която може да се разг-
лежда като предтеча на безточковата топология) и категорния подход към тази
теория, съгласно една научна програма формулирана неотдавна от Георги Димов
по следния начин:

• За всяко топологично пространство X, принадлежащо на предварително
фиксиран клас C от топологични пространства, се дефинират в топологични
термини:
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(а) фамилия R(X) от подмножества на X (които служат за модели на Уайт-
хедовите “региони”);

(б) релация ρX в R(X) (която служи за модел на Уайтхедовата релация
“контакт”);

•фиксира се подходяща (алгебрична) структура, която е присъща на избрана-
та фамилия от региони и избраната контактна релация, определят се множества
от морфизми между получените алгебрични обекти и по този начин се дефинира
една категория A;

• търси се подкатегория T на категорията Top на топологичните пространст-
ва и непрекъснатите изображения между тях, чиито обекти са елементи на класа
на топологичните пространства C, която е (дуално) еквивалентна (или изомор-
фна) на категорията A, като еквивалентността (дуалната еквивалентност) се
осъществява от (контравариантен) функтор, който съпоставя на всеки обект X
на категорията T избраната (алгебрична) структура на фамилията на всички
региони на X.

По този начин се получава една “регионална теория” на обектите и морфиз-
мите на категорията T. Може да се каже, че се получава (алгебрично) кодиране
на топологичните пространства, явяващи се обекти на категорията T, както и
на морфизмите на T .

Приложенията на теорията на категориите в тази дисертация са главно във
връзка с тази програма (Глава 2 и Глава 3), но има и други приложения, отна-
сящи се пак до еквивалентност на категории в топологията (Глава 1).

Глава 0. Предварителни сведения. В нея се съобщава необходимия ми-
нимум от теорията на категориите, булевите алгебри и общата топология, необ-
ходими за основното съдържание на дисертацията.

Глава 1. Теореми за изоморфизъм между някои категории, възник-
ващи в теорията на локално компактните разширения. Основните резул-
тати в тази глава сe отнасят до следните факти. Първо, в [42], S. Leader, с по-
мощта на въведеното от него понятие локално близостно пространство, описва
нареденото множество на локално компактните разширения на тихоново прост-
ранство. Друго решение на тази задача е получено от Димов и Дойчинов в [20],
използувайки апарата на въведените от Дойчинов супертопологии. Трето реше-
ние е получено от Димов в [15] с помощта на въведените от него LC-близостни
пространства. Основни резултати в тази глава са две теореми за еквивалентност:
Теорема 1.3.8, в която се твърди, че категорията C1 на отделимите локално бли-
зостни пространства е еквивалентна на категорията C2 на LС-бизостните прост-
ранства (с подходящо въведени морфизми за двете категории); и Теорема 1.3.9 в
която се твърди еквивалентността на C1 с категорията C3 на супертопологичните
пространства и супертопологичните изобрaжения. Tези резултати за C1, C2 и C3

показват, че въпреки съществените различия на понятийния апарат на тези три
системи, чрез които се решава една и съща задача, те са категорно еквивалентни,
и в категорен смисъл са идентични. Искам да отбележа, че доказателствата на
споменатите теореми са изключително технични и нетривиални.

Глава 1 съдържа и два други интересни резултата: (1) характеризация с по-
мощта на специални близости, въведени от Димов в [15], на нареденото множест-
во на паракомпактните разширения на тихоново пространство, и (2) аналогичен
резултат за локално компактните паракомпактни разширения на тихоново прос-
транство. И в двата случая описанието е следното: нареденото множество на
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съответните разширения е изоморфно на нареденото множество на съответните
близости (Теорема 1.4.10).

Глава 2. Една нова теорема за дуалност за локално компактните
пространства и непрекъснатите изображения. Основният резултат в тази
глава е пряко свързан с категорния подход на Димов към регионалната теория
на простанството от Уайтхедов тип и подобрява в известен смисъл предишен ре-
зултат на Димов [18], отнасящ се до една теорема за дуалност между категори-
ята HLC на локално компактните пространства и непрекъснатите изображения
и категорията DHLC на пълните локални контактни алгебри (въведени от Ди-
мов и Вакарелов в [25]) с определен вид морфизми. Смисълът на подобрението
е свързан със следния, в известен смисъл, “недостатък” на категорията DHLC
- композицията на нейните морфизми не е обичайната теоретико-множествена
композиция. В дисертацията се предлага една нова категория MDHLC с обек-
ти пълните локални контактни алгебри, но с морфизми, чиято композиция е
по-естествена, но в замяна на това те са многозначни изображения. Основният
резултат е Терема 2.3.11, която твърди, че категориите HLC и MDHLC са дуал-
но еквивалентни. Като следствие (Следствие 2.3.12) се получава, че категориите
DHLC и MDHLC са еквивалентни.

Интересна е забележката 2.3.13, където се обсъжда следния проблем. Ако
имаше директно доказателство на Следствие 2.3.12, то Теорема 2.3.11 се полу-
чава от него и от резултатът на Димов в [18]. Отбелязват се трудностите, които
препятстват директното доказателство на Следствие 2.3.12 и затова едно такова
доказателство е все още един открит проблем. Искам да отбележа, че Глава 2 е
още един перфектен пример за реализация на категорния подход на Димов към
Уайтхедовата регионална теория на пространството. Математическият апарат
и конструкции са изключително нетривиални и демонстрират висока математи-
ческа техника и култура.

Във връзка с Теорема 2.3.11 бих искал да направя следния коментар.
2.1. Очевидно е, че естествените морфизми на локално компактните прост-

ранства (и въобще на произволни топологични протранства) са непрекъснатите
изображения, т.е. HLC е една естествена категория. Затова е обясним стремежа
в тази дисертация за търсене на нова дуална категория на HLC, която също да
бъде естествена в известен смисъл. От гледна точка на регионалната теория на
пространството естествени обекти за дуалната категория са локалните контакт-
ни алгебри. Затова остава да се търсят за тях и естествени морфизми. И в този
смисъл категорията MDHLC и теорема 2.3.11 е стъпка в това направление, за-
щото морфизмите на MDHLC са по-естествени от тези на доказани преди това
теореми за дуалност за HLC. Обаче от алгебрична гледна точка най-естествени
морфизми за локалните контактни алгебри са хомоморфизмите. Затова интере-
сен е следния въпрос, който предлага решенията по посока “естественост” да се
търсят и в обратно направление: ако се тръгне от категорията на локалните кон-
тактни алгебри с морфизми хомоморфизмите (всички или дадени класове), кои
са “естествените” морфизми между локално компактните пространства (и каква
е връзката им с непрекъснатите изображения), които да гарантират съответна
теорема за дуалност.

Глава 3. Някои теореми за изоморфизъм за МVD-алгебри. В една
серия от статии [16]-[19] Димов разглежда теореми за дуалност за различни
подкатегории на локално компактните пространства, отговарящи на определе-
ни класове непрекъснати изображения, и съответни дуални категории с обекти
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локални контактни алгебри и подходящи морфизми. Обаче понятието локална
контактна алгебра е еквивалентно на понятието MVD-алгебра, въведено от Ди-
мов и рецензента в [59]. Разликата е, че локалните контактни алгебри са булеви
алгебри с две примитивни релации: една двуместна - контакт, и една едномест-
на - ограниченост, докато MVD-алгебрите имат само една примитивна релация,
чрез която се дефинират както контактната релация, така и предикатът за ог-
раниченост. Затова възниква следната естествена задача: да се модифицират
резултатите на Димов, споменати по-горе, като в дуалните категории локалните
контактни алгебри се заменят с MVD-алгебри, снабдени с подходящо избрани
морфизми. Въпреки, че понятията локална контактна алгебра и MVD-алгебра
са еквивалентни в алгебричен смисъл, задачата не е тривиална, защото двете
системи имат различни сигнатури и предварително не е ясно дали тази еквива-
лентност може да бъде модифицирана в категорна еквивалентност, включваща
и морфизмите. В Глава 3 се разглеждат общо 13 категории, въведени от Димов
в статиите му [16]-[19], с обекти пълни локални контактни алгебри и подходящи
морфизми. Ако означим с C коя да е от тях, то с MVDC се означава категорията,
в която обектите на C са заменени с пълни MVD-алгебри, а морфизмите на C са
подходящо променени. Доказано е, че всяка категория C е еквивалентна на съ-
ответната категория MVDC, като за всеки конкретен случай директно се строят
съответните ковариантни функтори. Като следствие се получават и теореми за
дуалност между MVDC и съответната топологична категория от теоремите на
Димов.

Към тази глава имам следния коментар.
3.1 Проследявайки доказателствата на всички теореми за еквивалентност в

Глава 3 се вижда, че във всички случаи дефиницията на съответните ковариант-
ни функтори е една и съща и използува съответствията κ и θ от теоремата за ек-
вивалентност на локалните контактни алгебри и MVD-алгебрите (Теорема 3.2.4).
Тогава възниква въпроса дали не може да се дефинира по униформен начин един
превод τ от езика на локалните контактни алгебри в езика на MVD-алгебрите,
който да се използува при превода на условията, които удовлетворяват морфиз-
мите на категориите с обекти пълни локални контактни алгебри в условия за
морфизмите от съответните категории с обекти пълни MVD-алгебри, като този
превод се използува за едно общо доказателство на теоремите за еквивалентност
в тази глава за споменатите по-горе категории. Ако това е възможно, едно такова
доказателство би обобщило резулатите от Глава 3 и за други смислени категории
с обекти пълни локални контактни алгебри.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Представеният дисертационен труд съдържа се-
риозни и оригинални резултати в една сравнително нова област на
математиката, изискващи усвояването и творческото прилагане от ди-
сертантката на нови нетривиални методи на границата на три абст-
рактни области: обща топология, алгебра и теория на категориите. Ос-
вен това представената дисертация напълно отговаря на критериите на
“Закона за развитието на академичния състав в Република България”
и съответните подзаконови наредби и правилници, отнасящи се за СУ
и ФМИ, за придобиване на научната и образователна степен “доктор”.
Ето защо убедено препоръчвам на гл. ас. Елза Петрова Иванова да й
бъде присъдена образователната и научна степен “доктор”.

София, 15.09.2014. Подпис на рецензента:
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