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Дисертационният труд е в областта на теория на крайните прости групи, която е 

класическа, но продължаваща да бъде актуална област от алгебрата. Трудът е изложен на 

xvii + 48 страници. Състои се от увод, 4 глави и списък от 48 заглавия на използваната 

литература.  

1. Актуалност на разработвания проблем. Появата на теорията на групите е свързана 

със задачи от теория на числата, решаването на алгебрични уравнения в радикали и 

геометрията. Тя води началото си от трудовете на Галоа от 1832 г., но нейните корени 

могат да се проследят в по-ранните трудове на Ойлер и Гаус по теория на числата и 

квадратичните полета и на Лагранж, Руфини и Абел при техните изследвания за 

разрешимостта на алгебричните уравнения. Всяка крайна група съдържа максимална 

намаляваща редица от подгрупи, всяка от които е нормален делител на предишната. С 

други думи, групата се получава чрез последователно разширение на групи, които са 

прости, т.е. нямат собствени нормални делители. От тази гледна точка, крайните прости 

групи са строителните блокове, от които е изградена всяка крайна група. Това определя и 

значителния интерес към тяхното изучаване и класифициране. Описанието и 

класификацията на (неабелевите) крайни прости групи е една от най-вълнуващите и 

романтични страници в съвременната математика, продължила повече от 100 години, 

обхващаща текст от над 15000 страници, публикувани в няколко стотин статии от над 

100 автора.  Тя започва с откриването от Галоа през 1832 г. на първите серии от прости 

групи, достига своя връх с анонсирането на класификацията от Горенстийн през 1983 г., 

и завършва със запълването на пропуски и опростяване на доказателствата през 2004–

2005 г. Списъкът на неабелевите крайни прости групи включва алтернативните групи An, 

n ≥ 5,  групите от лиев тип (обикновени и усукани крайни аналози на класическите и 

изключителните групи на Ли) и 26 спорадични групи, открити през 1861–1976 г. След 

завършването на класификацията основните усилия в областта са насочени към 

детайлното изследване на свойствата на крайните прости групи, включително 

описанието на максималните им подгрупи и пораждането им от елементи от специален 

вид. Тези две теми се преплитат в дисертацията, където се изучава пораждането на три 

серии от крайни прости групи от елементи от зададен ред, а известното преди това 

описание на максималните подгрупи играе съществена роля в доказателствата. Първата 

основна задача, разглеждана в дисертацията, е (2,3)-пораждането на специалните 

проективни групи от малък ранг, т.е. пораждането от двойка елементи от редове 2 и 3. 

Важността на тази задача се дължи на няколко факта. Известно е, че всяка крайна проста 

група се поражда от два елемента (доказателството за отделните класове от прости групи 

е направено през 1901-1984 г.). За крайни прости групи двойката от числа 2 и 3 е 



минималната възможна двойка от редове на такива пораждащи. Ако една група е (2,3)-

породена, то тя е хомоморфен образ на модулярната група PSL2(Z). Тази група се 

реализира като групата от обратими дробно-линейни трансформации на горната 

комплексна полуравнина и е изоморфна на свободното произведение на две циклични 

групи от редове 2 и 3. Интересът към (2,3)-породеността се усилва в края на 1960-те 

години, когато започва системното изучаване на проблема за класове от прости групи. 

Известно е, че две серии от симплектични групи и групите на Сузуки не са (2,3)-

породени. Резултатите на Либек-Шалев, получени с вероятностни методи през 1996 г. и 

на Любек-Мале, получени с теория на представянията през 1999 г. дават, че всички 

останали крайни прости групи, с краен брой изключения, са (2,3)-породени. Това поставя 

въпроса да се намерят тези изключения. Групите PSLn(q) са сред най-активно 

изучаваните в това направление. През 1994 г. Санкини и Тамбурини доказват, че групите 

PSLn(q) са (2,3)-породени за n ≥ 13 и за всяко q. Оказва се, че случаите на малко n не се 

подават на общите методи и трябва да се изучават отделно. Прилаганите методи за малки 

n могат да се разделят на две групи – чрез използване на класификацията на крайните 

неприводими линейни групи, породени от корневи подгрупи и на конструктивни методи, 

които използват съществено списъците на максималните подгрупи на PSLn(q) и дават в 

явен вид двойките от (2,3)-пораждащи. Един от идеолозите на второто направление е 

покойният ръководител на докторанта проф. Чакърян. Преди дисертацията не беше 

известно (2,3)-пораждането на PSLn(q) само за следните стойности: за 6 ≤ n ≤ 12 за q = 9 и 

за q степен на 2, като при 6 ≤ n ≤ 12  за никои стойности на q не бяха известни конкретни 

(2,3)-пораждащи. Първият основен резултат на дисертацията дава конкретни (2,3)-

пораждащи на PSLn(q) за n = 6 и 7 и за произволно q. Ще отбележим, че съвсем 

неотдавна Цанко и Еленка Генчеви продължиха тези изследвания и получиха подобни 

резултати за PSL8(q). Втората основна задача, разглеждана в дисертацията, е отново за 

(2,3)-пораждане, но прецизира реда на произведението на пораждащите. Първият 

интересен случай е на (2,3,7)-пораждане, когато произведението на (2,3)-пораждащите е 

от ред 7. (Единствената (2,3,5)-породена проста група е алтернативната група А5). (2,3,7)-

групите, или хурвицовите групи, се появяват по естествен начин в геометрията като 

групи от автоморфизми на повърхнините на Хурвиц. Тези повърхнини се характеризират 

с максимално висок ред на групите си от автоморфизми и заемат важно място в теорията 

на римановите повърхнини и хиперболичната геометрия. Както при (2,3)-породеността е 

известно, че много прости групи са хурвицови, но в много малко случаи се знаят 

конкретни пораждащи с исканото (2,3,7)-свойство. В дисертацията се разглеждат групите 

на Ри 
2
G2(3

n
) за нечетно n > 1. Тези групи се получават от изключителните групи от лиев 

тип G2(q) по начин подобен на начина за получаване на унитарните групи от SLn(C). 

(2,3,7)-породеността на групите на Ри е доказана от Мале през 1990 г., а 15 години по-

късно Чакърян дава конкретни (2,3,7)-пораждащи за тези групи. Комбинирайки тези 

резултати с описанието на подгрупите на групите на Ри, може да се даде описание на 

всички хурвицови подгрупи на 
2
G2(3

n
).  В дисертацията се дава ново доказателство на 

описанието на хурвицовите подгрупи на групите на Ри, а резултатът за класификацията 

на всички хурвицови двойки в 
2
G2(3

n
) е нов. Дава се и пълно описание на (2,3)-

пораждащите на групите на Ри.  Считам, че задачите, разглеждани в дисертацията, са 

интересни и актуални, което се потвърждава и от продължаващата и в момента 

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 

48 литературни източника започва от края на  XIX век и завършва с публикации и 

препринти от 2015 г. Искам да отбележа, че литературата е наредена по непонятен начин 

за рецензента начин (не по азбучен ред или по реда на цитиране), като номерацията е с 

букви (например статията на Aschbacher и Guralnik се цитира като [As-G]). Това 

усложнява четенето на дисертацията, особено в обзорната ѝ част. Освен това, от 

описанието на известните факти за (2,3)-породеност на PSLn(q), направено в 

дисертацията, не става ясно дали PSLn(q) е (2,3)-породена за n = 2, q = 9 и за n = 4, q = 2. 

Би било добре да се отбележи, че това не е така, както това е отбелязано за  n = 3, q = 4. 

„Образователната” страна на степента „доктор” изисква кандидатът да докаже, че е 

навлязъл в областта. Считам, че Константин Табаков е навлязъл успешно в съвременна и 

в същото време класическа област на математиката. Въпреки някои слабости в 

изложението на материала, от 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 първите две глави на дисертацията се дават конкретни (2,3)-

пораждащи на PSLn(q) за n = 6 и 7 и за произволно q. Методите следват тези от работата 

на Чакърян за (2,3)-породеността на групите PSL4(q). Указват се две конкретни матрици 

от n-ти ред (n = 6, 7), които са от мултипликативен ред 2 и 3, а мултипликативният ред на 

произведението им е достатъчно висок. Оказва се, че максималните подгрупи на PSLn(q) 

не съдържат елементи от такъв ред, откъдето следва, че по модул центъра на SLn(q) двете 

конкретни матрици пораждат цялата PSLn(q).  Най-напред дисертантът излага основните 

идеи на доказателството, а след това и самото доказателство. На няколко пъти в текста се 

срещат твърдения, за които се казва, че се проверяват с директно пресмятане. Понякога е 

ясно как трябва да станат съответните пресмятания и изпускането им в текста е уместно. 

Но понякога разглежданията са по-нетривиални и това затруднява четенето на 

дисертацията. Освен това, изпускането на някои от тези проверки, особено когато се 

касае за свойствата и редовете на максималните подгрупи, прави изложението по-

недостъпно за млади хора, които желаят да навлязат в тематиката и разполагат само със 

стандартни знания по алгебра. Считам, че такива съкращения в изложението са може би 

възможни за журнални статии, но са допустими за една дисертация. В следващите две 

глави се разглеждат групите на Ри. Най-напред в третата глава се систематизират 

необходимите сведения, а в следващата глава се доказват основните резултати. Тъй като 

групите G2(3
n
), а оттам и техните подгрупи на Ри 

2
G2(3

n
) имат 7-мерно матрично 

представяне, отново се работи с матрици от 7-ми ред. Тръгвайки от конкретни матрични 

реализации на представителите на класовете спрегнати елементи от (мултипликативен) 

ред 3, се намира матричният вид на възможните елементи от втори ред и се описват 

случаите, когато произведението е от 7-ми ред. Отговаря се на въпроса коя подгрупа на 
2
G2(3

n
) пораждат тези два елемента. В последния параграф се проверява в кои случаи 

(2,3)-двойката поражда цялата група. Ще отбележа изрично, че освен редица принципни 

трудности, на дисертанта му се е наложило да преодолее и редица технически трудности, 

свързани с пресмятанията с матрици от висок ред. Доколкото ми е известно, а това личи 

и от изложението, сметките са доста тежки и са направени без използване на компютри. 

В заключение, изразявам своята убеденост, 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 в три излезли от печат през 2011 и 2013 г. статии: 2 в 

списания („Сердика математическо списание“ и „Доклади на БАН“, последното е с 

импакт-фактор) и 1 в Трудовете на Пролетната конференция на СМБ. Две от статиите са 

съвместни с научния ръководител проф. Керопе Чакърян, а едната е самостоятелна. 

Приемам, че в съвместните статии е налице равноправно участие на съавторите. Две от 

статиите са цитирани по 4 пъти, включително по 3 пъти в трудове на италиански 

математици. Освен това, резултатите от дисертацията са докладвани на редица семинари 

и конференции у нас, включително на две авторитетни международни конференции в 

София: „Математически дни в София“ през 2014 г. и „Групи и пръстени – теория и 

приложения“ през 2015 г. 

5. Мнения, препоръки и бележки: Критичните ми бележки и препоръки по 

дисертацията се отнасят до изложението на материала и литературата и бяха направени 

по-горе. Според мене те са лесно отстраними и не влияят на общото приятно 

впечатление от дисертацията. Единствената ми препоръка е докторантът да има по-

голямо самочувствие и да започне да публикува своите резултати и в чуждестранни 

издания. 

6. Авторефератът представлява съкратен вариант на увода на дисертацията с включен 

пълен списък на литературните източници от основния труд. Но той е написан 

достатъчно подробно и дава ясна и адекватна представа за съдържанието и основните 

резултати на дисертацията. В документацията не открих в явен вид справка за 

приносите, въпреки, че те са формулирани в концентриран вид в автореферата: в 

началото на стр. 6 и по средата на стр. 8, както и в първите изречения на описанието на 

съдържанието на всяка глава. 

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. Константин Драганов Табаков образователната и научна степен 

„доктор” в професионално направление 4.5 „Математика“ (Алгебра и теория на числата). 

 

София, 10 октомври 2015 г. Рецензент: 

 

         (акад. д.м.н. В. Дренски) 


