
Становище 
от доц. Христо Александров Ганчев 

относно дисертацията на Андрей Константинов Сариев 
„Определимост в степенни структури”, 

представена за придобиване на образователната и научна степен „доктор” 
 
 Представената дисертация е в областта на теория на изчислимостта и по-
специално – степените на неразрешимост. Изследвани са две степенни 
структури, възникващи от разглеждане на релация на сводимост между редици 
от множества от естествени числа. Първата такава структура е структурата на 

-номерационните степени, предложена от Сосков през 2005 г. През 
последните десет години тя бе изследвана систематично в работите на Сосков, 
Ганчев и М. Соскова. Бяха получени редица резултати, които ясно показват, че 
тази нова степенна структура притежава свойства, които нямат аналог в другите 
степенни структури, познати в литературата. Сред тях се открояват теоремата за 
най-малкото обръщане на операцията скок, изоморфизмът между групите на 
автоморфизимите на номерационните и -номерационните степени със скок, 
както и определимостта на класовете от йерархията на ниските и високите 
степени в локалната структура.  

В настоящата дисертация се продължават изследванията на структурата 
на -номерационните степени и се въвежда една нова структура – структурата 
на -тюринговите степени. Тази структура е аналог на -номерационните 
степени, но този път за основа на релацията за сводимост се използва 
тюринговата, а не номерационната сводимост. Получени са редица резултати, 
аналогични на резултатите за -номерационните степени: теорема за най-
малкото обръщане на скока, изоморфно влагане на структурата на тюринговите 
степени в определима подструктура на -тюринговите степени, изоморфизъм 
между групите на автоморфизмите на структурите на тюринговите и -
тюринговите степени. Въпреки приликите между -номерационните и -
тюринговите степени, двете структури не са елементарно еквивалентни: в 
първата няма минимални степени, докато във втората (по-подобие на 
тюринговите степени) такива степени има. Оказва се обаче, че тези степени се 
държат по съвсем нов начин. Наистина, тюринговите минимални степени са 
континуум много и всяка тюрингова степен може еднозначно да бъде 
определена с помощта на четири минимални степени. От своя страна 
минималните -тюрингови степени са изброимо много и всички те се намират 
под първия скок на най-малката -тюрингова степен. Благодарение на 
свойствата на минималните степени е получена определимостта (в локалната 
структура) на класовете на n-ниските и n-високите степени. Забележителното в 
случая е, че определенията са сравнително прости, чисто теоретико-решетъчни 
и не включват сложни кодирания на аритметиката от първи ред (както 
съответните доказателства в тюринговите степени). 

По отношение на -номерационните степени са продължени 
изследванията в областта на локалната структура, започнати от Ганчев и М. 
Соскова. В дисертацията е доказано, че класовете на всички ниски, всички 
високи, междинни и почти нулеви степени са определими с формула от първи 
ред. Този резултат е изненадващ, тъй като е известно, че тези класове са 
неопределими в познатите до момента локални структури. Това за пореден път 
показва, че структурите, възникващи от сводимостта между редици от 



множества от естествени числа, са нетривиални и изключително богати 
разширения на добре познатите класически структури на степени на 
неразрешимост. 

Като научен ръководител на А. Сариев аз съм изключително доволен от 
неговата работа. Той положи всички планирани изпити предсрочно и с отлична 
оценка. Решаваше всички поставени задачи изключително експедитивно, 
демонстрирайки находчивост и добър вкус. Напълно самостоятелно оформи 
втората ни съвместна публикация. Освен това той демонстрира на различни 
международни форуми изключително добри умения за представяне пред 
публика на научни резултати. Накрая бих искал да отбележа, че след предаване 
на дисертационния си труд, той успя да докаже, че класовете на всички ниски, 
всички високи, междинни и почти нулеви степени са определими с формула от 
първи ред и в локалната структура на -тюринговите степени. Тази задача той 
си постави и реши напълно самостоятелно без никаква помощ от моя страна. 
Това показва, че г-н Сариев е напълно завършен млад учен, който е готов да 
работи самостоятелно. 
 
Заключение: Считам, че представената дисертация съдържа високи научни 
постижения и напълно отговаря на критериите на ЗРАСРБ, Правилника за 
неговото прилагане, Правилника на СУ „Св. Кл. Охридски” за условията и реда 
за придобиване на научни степени и съответния правилник на ФМИ за 
придобиване на научна степен „доктор”. Ето защо уверено препоръчвам на 
уважаемото жури да присъди на  Андрей Константинов Сариев образователната 
и научна степен „доктор”. 
 
София, 
17.05.2015 г. 

Христо Ганчев	  


