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Становище 

 
 

от доц. д-р Пламен Николов Сидеров 
 

на дисертационния труд на Константин Драганов Табаков 
 

"(2,3)-пораждания на някои крайни прости групи" 
 

за присъждане на образователната и научна степен "доктор" 
 

в професионално направление 4.5 "Математика"  
 

(Алгебра и теория на числата) 
 

 

 

1. Представените материали сдържат: дисертационен труд, автореферат, 

творческа автобиография и три публикации. Дисертационният труд е 66 страници и се 

състои от увод, четири глави и библиография от 48 заглавия. Основните математически 

приноси се съдържат в първа, втора и четвърта глава. Спазени са всички законови 

изисквания. 

 

 

2. Научни постижения в дисертацията.  

Всички математически резултати в дисертацията са получени под научното 

ръководство на проф. К. Чакърян. 

След оповестяването през 1980 година на теоремата за класификацията на крайните 

прости групи, усилията на математиците се насочват към изучаването на тяхната 

структура. Едно от направленията е намирането на минимална, в някакъв смисъл, 

система пораждащи на дадена проста група. Известно е, че всяка крайна проста група 

може да се породи от два свои елемента. При това, за голяма част от простите групи 

единият елемент може да се подбере да бъде от втори ред (предполага се, че това е в 

сила за всяка крайна проста група). Ако освен това редът на втория елемент е равен на 

3, групата се нарича (2,3)-породена. Редица автори са доказали (2,3)-породеност за 

голяма част от простите групи.  

Основните резултати в настоящия дисертационен труд доказват (2,3)-породеност на 

някои класически крайни прости групи. 

В първа и втора глава (Теорема 1.1 и Теорема 2.1) е доказана (2,3)-породеност на 

проективните специални линейни групи 6 ( )PSL q  и 7 ( )PSL q  за всяко q (степен на 

просто число). И в двата случая доказателството е конструктивно: построяват се 

конкретни елементи x и y съответно от втори и от трети ред и се доказва, че групата 

,x y , породена от тези елементи не се съдържа в никоя максимална подгрупа 

съответно на 6 ( )PSL q  или на 7 ( )PSL q  (за тази цел се използва списък на максималните 

подгрупи на 6 ( )PSL q  и на 7 ( )PSL q ). Това означава, че x и y пораждат цялата група.  

По-нататък, ако една група може да се породи от два елемента съответно от втори и 

от трети ред и произведението им е от ред 7, групата се нарича (2,3,7)-породена или 

хурвицова. В четвърта глава са доказани две теореми, свързани с групите на Ри 

( )2
2 3

n
G . В първата теорема (Теорема 4.2) се класифицират (с точност до спрягане) 
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всички хурвицови двойки елементи x, y, като по този начин се получава и списък на 

всички хурвицови подгрупи на ( )2
2 3

n
G . Във втората теорема (Теорема 4.6) се 

класифицират всички двойки (2,3)-пораждащи на цялата група ( )2
2 3

n
G .  

 

 

3. Публикации, цитати и апробация на резултатите.   

Резултатите от дисертацията са публикувани в три статии ([1], [2], [3]), като първата 

и втората са в съавторство с К. Чакърян (без да е указан изрично приносът на всеки от 

авторите), а третата е самостоятелна. Статиите са публикувани съответно в: Сердика, 

Доклади на БАН (импакт фактор 0.211) и Бюлетин на 42 пролетна конференция на 

СМБ.  

Дисертантът е отбелязал, че първата и третата статия са цитирани заедно в 4 

публикации.  

Резултатите от дисертацията са докладвани на 6 математически форума, отбелязани 

в дисертацията и автореферата. 

 

 

4. Критични бележки.  

Във формулировките на двете основни теореми в четвърта глава – Теорема 4.2 и 

Теорема 4.6 – участват елементи, чиято дефиниция трудно се проследява в текста. Така 

например, елементите от вида ( ), ( ), ( ) ( , , )u v t u v t Fα β γ ∈  са дефинирани в предната 

глава (Лема 3.1, пункт 4). Освен това, в тяхната дефиниция участват елементи от вида 

( ) ( , )rx t r t F∈Φ ∈ , които са дефинирани още по-напред (страница 26, формула 3.0.1), 

при това не за всяка стойност на r . Подобни затруднения има и с останалите елементи, 

участващи във формулировките на двете теореми.  

 

 

5. Авторефератът правилно отразява съдържанието на дисертацията. 

 

 

Заключение 
 

Дисертационният труд отговаря на критериите за придобиване на образователна и 

научна степен "доктор" съгласно ЗРАСРБ. Изследват се сериозни проблеми в една 

класическа област на алгебрата. Получените резултати са оригинални и са цитирани от 

български и чужди автори.  

 

Препоръчвам на Константин Драганов Табаков да бъде присъдена образователната и 

научна степен "доктор" в професионално направление 4.5 "Математика" (Алгебра и 

теория на числата).  

 

 

Септември, 2015 г.                                                         Подпис:……………………….. 

София                                                                                      доц. д-р П. Сидеров 


