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Константин Драганов Табаков завършва Факултета по математика и информа-

тика, специалност „Математика“ през 2006 г.. От 2011 г. до 2015 г. е задочен докторант 

с научен ръководител проф. К. Чакърян, а на последния етап от докторантурата научен 

ръководител е доц. П. Сидеров. От 09.11.2009 г. е асистент към катедра „Алгебра“ на 

ФМИ. Автор е на 3 научни публикации, които са включени в дисертацията. 

 

1. Представени материали 

Представена е дисертация, която съдържа 66 страници. Текстът е оформен в 

4 глави и увод. Библиографията съдържа 48 заглавия. Приложен е списък на публикаци-

ите по дисертацията. Представен е и автореферат, който правилно отразява съдържани-

ето на дисертацията. Налице са и всички останали документи, които се изискват от за-

кона и правилника. 

 

2. Описание на основните научни приноси в дисертацията 

С крайни прости групи в началото на седемдесете години в България започ-

ват да се занимават трима математици – Никола Петров, Керопе Чакърян и Стойчо Яки-

мов. От тях най-далеч достига (в смисъл на научни постижения) проф. Чакърян. Едно от 

направленията в което проф. Чакърян и неговите ученици работят е (2,3)-породеност на 

прости групи. Казваме, че една група е (2,3)-породена, ако тя се поражда от два елемента, 

които имат редове, съответно, равни на 2 и 3. В това направление има много публикации, 

но подходът на К. Чакърян е различен и се базира на простия факт, че образуващите не 

могат да се съдържат в една и съща максимална подгрупа. По този начин, той свежда, 

със значителни усилия във всяка конкретна ситуация, намирането на образуващи с да-

дени свойства до използването на описанията на максималните подгрупи на простите 



групи. За много важни класове прости групи има описание на структурата на максимал-

ните подгрупи. Такива резултати са получени и от Н. Петров и К. Чакърян. В сравнение 

с методите на другите автори, този подход има две съществени предимства:  

 дава възможност да се построят конкретни и сравнително просто изглеж-

дащи пораждащи 

 резултатите са валидни за всяко (с много малки изключения) основно крайно 

поле 

В дисертацията е доказана (2,3)-породеност на проективните специални 

групи PSL6(q) и PSL7(q) за всяко основно поле с q елемента (Теорема 1.1 и Теорема 2.1). 

Доказателствата са конструктивни, като се указват конкретни матрици, които пораждат 

съответните групи. 

Казваме, че една група е (2,3,7)-породена, ако тя е (2,3)-породена и произве-

дението на пораждащите елементи има ред равен на 7. Тези групи се наричат още хурви-

цови. Четвъртата глава е посветена на групите на Ree 2G2(3
n). Доказани са два резултата. 

Първият резултат (Теорема 4.2) класифицира всички хурвицови двойки елементи на да-

дена група на Ree, което дава всички хурвицови подгрупи на 2G2(3
n). Вторият резултат 

(Теорема 4.6) дава описание на всички двойки (2,3)-пораждащи елементи на самата група 
2G2(3

n). 

 

3. Публикации, импакт-фактор и цитати 

Резултатите от дисертацията са публикувани в 3 статии, които са отбелязани 

с [1], [2] и [3]. Първата и втората са в съавторство с научния ръководител К. Чакърян, а 

третата е самостоятелна. Една от тези работи има импакт-фактор 0.211. Дисертантът е 

забелязъл, че резултатите са цитирани в 4 публикации и е дал точните координати на 

тези публикации. Представен е и списък на 6 математически конференции, където са 

докладвани основните научни постижения на докторанта. 

 

4. Критични бележки 

В автореферата във формулировките на Теорема 4.2 и Теорема 4.6 участват 

недифинирани понятия, което затруднява осмислянето на тези резултати. В дисертаци-

ята са дадени малко повече обяснения, но според мен, също не са достатъчни. 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В дисертационния труд са получени съществени резултати за (2,3)-породеност 

на важни класове от групи. Тези резултати са забелязани от специалистите в тази об-

ласт и са цитирани. Те покриват изискванията, които се предявяват от закона и правил-

ника. 



Препоръчвам на Константин Драганов Табаков да бъде присъдена образовател-

ната и научна степен „ДОКТОР“, професионално направление 4.5 „Математика“. 
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