
СТАНОВИЩЕ

От доц. д-р Любомир Лалов Иванов
Секция Алгебра и Логика, ИМИ-БАН

за дисертацията
„Определимост в степенни структури”,

представена от Андрей Константинов Сариев за придобиване 
на образователната и научна степен „доктор” 

в професионално направление 4.5 Математика, 
научна специалност Математическа логика

Представената дисертация с обем 94 страници е на български език и 
включва: предговор (8 страници); съдържание (1 страница); основен 
текст (81 страници групирани в три глави и едно допълнение, от които 
първата глава е уводна); заключение, публикации и декларация за 
оригиналност на научния труд (2 страници); и библиография (2 
страници).  Авторефератът е с обем 20 страници.

Предметната област на дисертационния труд е теория на степените на 
неразрешимост – важна и динамична дисциплина в математическата 
логика, в която работят водещи световни логици.  Обект на научното 
изследване са структурата Dω на ω-номерационните степени на 
неразрешимост на Сосков, както и структурата DT,ω на ω-Тюринговите 
степени на неразрешимост въведени от автора, в частност въпросите за 
определимост от първи ред в тези структури, за които съответно в глави 
2 и 3 на дисертационния труд са получени следните основни резултати.

За структурата Dω: характеризация на Калимулиновите двойки (K-
двойки) като или почти нулеви степени или наследени от структурата на
номерационните степени (Теорема 2.4.12); отделяне на тези два класа от
K-двойки с формула от първи ред (Следствие 2.3.7); определяне на 
първия скок на най-малкия елемент на структурата чрез формула от 
първи ред (теорема 2.5.2); определимост в локалната подструктура Gω на
Dω на класовете H, L и I на високите, ниските и междинните степени 
(Теорема 2.7.3).

За структурата DT,ω: въвеждане на операция за най-малко обръщане на 
скока (Теорема 3.5.3); определимост от първи ред на Тюринговите 
степени в структурата DT,ω с добавена операция за скок (Теорема 3.6.2); 
установено е, че DT и DT,ω имат изоморфни групи на автоморфизмите; 
характеризация на минималните степени в DT,ω (Теорема 3.9.1); в 
локалната подструктура е показана определимостта на класовете Hn и 
Ln от скок йерархията (Теорема 3.11.7).



Част от резултатите от дисертацията са публикувани в две статии, в 
съавторство с Х. Ганчев, в Annals of Pure and Applied Logic 2014 и в 
Annuaire de l’Université de Sofia (под печат).

Авторефератът към дисертацията, както и нейното заключително 
резюме, пълно и правилно отразяват научните приноси в нея.

Заключение: Смятам, че представената дисертация съдържа 
перспективни научни постижения, отличава се с висока степен на 
оригиналност и демонстрира способностите на Андрей Сариев за 
задълбочени научни изследвания.  Дисертационният труд напълно 
отговаря на всички изисквания на Закона за развитието на 
академичния състав в Република България (ЗРАСРБ), Правилника за 
неговото прилагане, и Правилниците за условията и реда за 
придобиване на научни степени на СУ „Св. Климент Охридски” и на 
Факултета по математика и информатика на СУ.  Ето защо, убедено 
предлагам на Андрей Константинов Сариев да бъде присъдена 
образователната и научна степен „доктор” в професионално 
направление 4.5 Математика, научна специалност Математическа 
логика, за дисертационния труд „Определимост в степенни 
структури”.
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