
СТАНОВИЩЕ 

върху дисертационния труд за придобиване 

на образователна и научна степен „доктор” 

в професионално направление 4.5. Математика, 

научна специалност „01.01.02 Алгебра и теория на числата” 

 

Автор на дисертационния труд: ас. Татяна Любенова Тодорова от катедра „Алгебра” 

към Факултета по математика и информатика на СУ „Свети Климент Охридски”. 

Тема на дисертационния труд: „Три задачи от аналитичната теория на числата”. 

Член на научното жури: акад. проф. дмн Веселин Стоянов Дренски от ИМИ към БАН. 

 

Дисертационният труд е в областта на аналитичната теория на числата, която е 

класическа област от теорията на числата, но използва техники от математическия 

анализ. Трудът е изложен на 172 „стандартни” TEX-страници. Състои се от увод, 5 глави 

и списък от 86 заглавия на използваната литература.  

1. Актуалност на разработвания проблем. Счита се, че аналитичната теория на числата 

води началото си от Дирихле, който през 1837 г. доказва своята прочута теорема за 

съществуването на безбройно много прости числа в безкрайни аритметични прогресии. 

За тази цел той въвежда т.н. L-функции и използва методи на анализа. По-късно, през 

1848 – 1850 г. Чебишев, в опита си да докаже асимптотичния закон за разпределението 

на простите числа и също с аналитични методи, доказва постулата на Бертран за 

съществуването на прости числа между n и 2n. Следващата важна стъпка е прочутата 

статия на Риман от 1859 г. (и негова единствена статия по теория на числата), в която той 

въвежда ζ-функцията, показва нейната важност за разпределението на простите числа и 

формулира редица хипотези, една от които е добре известната хипотеза на Риман. През 

1896 г. Адамар и Вале-Пусен доразвиват идеите на Риман и с методи на комплексния 

анализ доказват теоремата за разпределението на простите числа. В по-ново време, след 

1950 г. аналитичните методи се комбинират с класическия комбинаторен метод на 

решетото, който е въведен от Ератостен през трети век преди Христа. Непосредствено 

свързана с темата на дисертацията е една от най-известните хипотези в теорията на 

числата – за съществуването на безбройно много прости числа-близнаци, т.е. двойки от 

прости числа от вида (p,p+2). При опитите за доказване на тази хипотеза се работи в 

няколко направления и се разглеждат нейни ослабени варианти. Вместо прости числа-

близнаци се разглеждат двойки от прости числа, които не са много отдалечени едно от 

друго – от вида (p,p+k), където k е възможно най-малко (до момента е известно, че k < 

246). Друг вариант, който е по-близо до темата на дисертацията, е простотата на  p+2 да 

се замени със свойството, че p+2  се разлага в произведение на малко на брой прости 

множители, т.е. p+2 = Pk =p1 … pk (това е известно вече за k = 2). Тук по естествен начин 

се намесват варианти на метода на решетото. В представената дисертация се прави 

интересна комбинация между задачата за съществуването на безбройно много прости 

числа p, за които p+2 = Pk и други важни свойства на простите числа. Считам, че 

задачите, разглеждани в дисертацията, са интересни и актуални, което се потвърждава и 

от продължаващата от десетилетия изследователска активност в областта. 

2. Степен на познаване на състоянието на проблема и творческа интерпретация на 

литературата. Дисертантът познава много добре състоянието на проблема. Списъкът от 

86 литературни източника започва от 1919 г., а над 30 от източниците са публикувани 



след 2000 г. „Образователната” страна на степента „доктор” изисква кандидатът да 

докаже, че е навлязъл в областта. Считам, че Татяна Тодорова е навлязла успешно в 

съвременна и в същото време класическа област на математиката, а от изложението на 

материала в дисертацията може да се получи ясна представа за историята и 

съвременното състояние на разглежданите проблеми и на методите за тяхното 

изследване.  

3. Научни приноси. В дисертацията се разглеждат три задачи от аналитичната теория на 

числата, които могат да се формулират по следния начин. Дадено е свойство на простите 

числа. Разглеждаме простите числа p, за които p+2 = Pk за фиксирано k. Задачата е да се 

да се докаже, че числата от този вид, удовлетворяващи това свойство, са безбройно 

много и да се оцени броят им за p < x. За получаване на основните резултати се използват 

различни аналитични методи, включващи решета с тегла, векторни и линейни решета, 

варианти на кръговия метод на Харди и Литълууд и оценки на редица суми. 

Първите две глави на дисертацията са подготвителни, а основните резултати са доказани 

в следващите три глави. В трета глава се изучава задача, която е хибрид между проблема 

за простите числа-близнаци и проблема на Виноградов за съществуването на безбройно 

много прости числа със следното свойство: За фиксирано ирационално число α и реално 

θ се иска разстоянието ||αp|| от αp  до най-близкото цяло число да бъде по-малко от p
-θ

. В 

дисертацията се доказва, че за произволни ирационално α, реално β и 0<θ≤1/100, 

съществуват безбройно много прости p, за които ||αp+β||< p
-θ

 и p+2 = P4. За важността на 

този резултат говори фактът, че статията, в която е публикуван през 2010 г., е цитирана 

четири пъти, а резултатът е обобщен двукратно и доведен до p+2=P2 и 0<θ≤1.5/100.  В 

четвърта глава се разглежда комбинация между проблема за близнаците и проблем на 

Бейкър от теорията на диофантовите неравенства. Доказва се, че при естествени условия 

за параметрите λ1, λ2, λ3, η и B, за безбройно много прости числа е изпълнено 

неравенството |λ1p1+λ2p2+λ3p3+η|<(log(max(pi))
-B

, при което pi+2=P8
(i)

. В пета глава 

проблемът за близнаците се комбинира с теоремата на Лагранж за представяне на 

числата като сума от четири квадрата. Доказва се, че всички достатъчно големи нечетни 

числа N се представят като сума на квадратите на 4 числа xi, за които числото x1x2x3x4+1 

има не повече от 48 прости делителя и броят на тези делители е по-голям от cN/log(N) за 

някаква положителна константа c. Убеден съм, че получените в дисертацията резултати 

напълно удовлетворяват „научната” страна на степента „доктор”. 

4. Преценка на публикациите по дисертационния труд. Бройката и качеството на 

публикациите удовлетворяват изискванията, предявявани във ФМИ на СУ. По темата на 

дисертацията са публикувани три статии в списания, излезли или приети за печат след 

2010 г., всичките съвместни – две с научния консултант проф. Дойчин Толев и една с 

Димитров. Приемам, че и в трите статии е налице равноправно участие на съавторите. 

Първата статия е цитирана 4 пъти. Освен това, резултатите от дисертацията са 

докладвани на редица семинари и конференции у нас и в чужбина, включително на 

завършилата преди два дни авторитетна международна конференция в София „Групи и 

пръстени – теория и приложения“. 

5. Мнения, препоръки и бележки: Нямам съществени критични бележки и препоръки 

по дисертацията. Единствената ми препоръка е докторантката да проявява по-голяма 

самостоятелност и да започне да извършва и самостоятелни научни изследвания. 

6. Авторефератът и справката за приносите са написани достатъчно подробно и дават 

ясна и адекватна представа за съдържанието и основните резултати на дисертацията. 



Заключение: Представеният дисертационен труд е в класическа, но продължаваща да 

бъде актуална област на математиката. Той е на много добро образователно и научно 

ниво и удовлетворява всички изисквания, поставени пред един дисертационен труд в 

областта на математиката и нейните приложения. Препоръчвам на почитаемото Научно 

жури да присъди на ас. Татяна Любенова Тодорова образователната и научна степен 

„доктор” в професионално направление 4.5. Математика, научна специалност „01.01.02 

Алгебра и теория на числата”. 

 

София, 23 юли 2015 г. Изготвил становището: 

 

         (акад. д.м.н. В. Дренски) 


