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Биографични сведения за дисертанта 
 
Роден през 1983.  Средното си образование завършва през 2001 в 
Природоматематическата гимназия Акад. Никола Обрешков в 
гр. Бургас.  Завършва бакалавърската програма „Информатика“ и 
магистърската програма „Логика и алгоритми“ на Факултета по 
математика и информатика при СУ Св. Климент Охридски съоветно 
през 2007 и 2009.  Темата на дипломната му работа е „Субрекурсивна 
изчислимост в анализа“ с научен ръководител проф. дмн Димитър 
Скордев.  От 2009 работи като асистент по математика във Факултета по 
природни науки на Университета Проф. д-р Асен Златаров, гр. Бургас.  
От 2011 до 2015 е задочен докторант по математическа логика към 
катедра „Математическа логика и приложенията й“ на ФМИ с научен 
ръководител проф. дмн Димитър Скордев, отчислен с право на защита.  
Участва в три научни проекта, един от които международен.  Удостоен е 
с награди от редица състезания по математика и информатика.  През 
2001 получава Национална диплома от МОН за отличен успех и 
постижения в областта на информатиката.  Лауреат на Годишната 
награда 2014 за изследователски и научни постижения в областта на 
компютърните науки, математическата логика и изчислимостта на 
името на проф. дмн Иван Сосков.  Има четири научни публикации, една 
от които самостоятелна, а в останалите е сответно първи, втори и трети 
автор.  Резултати по темата на дисертацията докладва на конференции в 
България, Великобритания и Унгария. 
 

Представени материали 
 
Представената дисертация с обем 152 стр. е на български език и 
включва: съдържание (2 стр.); шест глави – Увод (2 стр.), Елементи от 
субрекурсивната изчислимост (30 стр.), Относителна изчислимост на 
реални числа (26 стр.), Относителна изчислимост на реални функции 
(55 стр.), Характеризационни теореми за изчислимост на реални 
функции (30 стр.), и Заключение с резюме на получените резултати и 
декларация за оригиналност (4 стр.); и Библиография (3 стр.).  
Посочените в библиографията 33 източника са цитирани в текста на 
дисертацията.  Заедно с дисертацията са представени: автореферат 
(55 стр.), включващ авторска справка за научните приноси, научни 
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форуми на които са докладвани резулати от дисерацията, както и 
декларация за оригиналност; автобиография (3 стр.); също и ръкописи 
на статиите на автора, които са публикувани в изданията Lecture Notes 
in Computer Science, Journal of Logic and Computation, Annals of Pure and 
Applied Logic и Mathematical Logic Quarterly.  Не са посочени данни за 
цитиране на статиите в публикации на други автори. 
 

Предмет и приноси на дисертацията 
 
Предмет на дисертационния труд е изчислимият анализ.  Изследвани са 
въпроси на теория на сложността при изчислимите реални числа и 
функции.  Сложността на представянията на тези обекти се оценява 
относно класовете в субрекурсивната йерархия на Гжегорчик на 
примитивно рекурсивните функции.  Значими резултати в предметната 
област в последно време са получени от Димитър Скордев, доразвитие и 
в определени насоки завършен вид на които дава представеният труд на 
автора.  Част от приносите в дисертацията са съвместни със Скордев, 
което е надлежно посочено. 
 
В Глава 1 са описани най-общо предметът на труда и съдържанието на 
отделните глави. 
 
В Глава 2 са въведени някои използвани основни означения, изходни 
функции, функционални операции, релации, логически операции и 
ограничени квантори.  Доказани са редица необходими за по-

нататъшните разглеждания свойства на операциите (А-)ограничена 
минимизация и ограничена сума.  Въведена е субрекурсивната йерархия 

на Гжегорчик  ℰ0 ⊂ ℰ1 ⊂ ℰ2 ⊂ …, изчерпваща всички примитивно 
рекурсивни функции, относно чиито класове ще се оценяват 
представянията на разглежданите реални числа и функции.  Посочени 

са темповете на растеж на функциите в  ℰ0,  ℰ1  и  ℰ2, което дава 
възможност да се покаже, че дадени функции не принадлежат на един 
или друг от тези класове.  Разгледани са някои разновидности на 
примитивната рекурсия с използване на фиксиран брой или всички 
предходни значения, както и едновременна рекурсия, и са получени 
оценки на сложността на техните конструкции по отношение на 
класовете на Гжегорчик.  Принос на автора тук е Теорема 2.4.6, в която 
такава оценка е получена за определен вид примитивна рекурсия със 
заместване в параметрите.  В последните два раздела на главата са 

въведени класът  ℒ2  на ниско елементарните (по Скулем) функции и 

важният естествен клас  ℳ2  (произхождащ от разглеждания на 

Гжегорчик), такива че  ℳ2 ⊆ ℒ2 ⊆ ℰ2, и са изложени някои техни 
свойства. 
 
Глава 3 е посветена на субрекурсивната изчислимост при реалните 
числа.  В Раздели 3.1 и 3.2 е въведено понятието за име на реално число 
– наредена тройка от унарни функции с аргументи и стойности 
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естествени числа, осигуряваща апроксимация на реалното число по 
начин удобен за оценяване сложността на изчисленията спрямо 
йерархията на Гжегорчик, както и понятието за реално число 

изчислимо относно клас от функции  ℱ  (накратко,  ℱ-изчислимо), и за 

 ℱ-исчислима реалнозначна частична функция с естествени аргументи.  
Субрекурсивната изчислимост на реални числа с помощта на 
примитивно рекурсивни функции е изследвана от Димитър Скордев, 

който през 2008 доказва  ℰ2-изчислимостта на числата  e,  π  (даже 

 ℒ2-изчислимост на второто) и други известни константи от анализа.  
Впоследствие Скордев, Георгиев и Вайерман получават подобрени 

резултати за  ℳ2-изчислимост на такива константи.  В Раздел 3.2 е 
изложен един общ метод на Скордев за доказването на субрекурсивна 
изчислимост на реални числа представени като сума на сходящ ред от 
стойностите на реалнозначна функция, както и негова модификация от 
дипломната работа на Георгиев подходяща за доказване на 

 ℳ2-изчислимост (Теорема 3.2.3).  В Раздел 3.3 авторът излага някои 
свойства на представянето на реалните числа чрез прости верижни 

дроби, с помощта на които в Раздел 3.4 доказва, че за всяко  n ≥ 2  

реалните числа с верижни дроби в  ℰn  са  ℰn-изчислими (Следствие 
3.4.5).  Обратното обаче не е вярно, за което авторът дава пример с 
реално число (въз основа на функцията на Акерман) което е 

 ℰ2-изчислимо но чиято верижна дроб не е примитивно рекурсивна.  
Свързаните с верижни дроби резултати са принос на автора, който 
разглежда и въпроса за намирането на допълнителни условия за 

 ℰn-изчислимите реални числа,  n ≥ 2, осигуряващи съществуването на 

техни верижни дроби в  ℰn.  В Раздел 3.5 авторът прецизира един 
резултат на Леман, за да получи, че ако едно реално число е 

 ℰn+1-изчислимо и  ℰn-ирационално за  n ≥ 2, то има верижна дроб в 

 ℰn+1  (Теорема 3.5.3).  В следващия раздел авторът доказва, че едно 
реално число има крайна мярка за ирационалност (не е число на 

Лиувил) точно тогава, когато е  ℰ2-ирационално, и получава в частност, 
че верижните дроби на всички ирационални алгебрични реални числа и 

на числото  π  са в  ℰ3.  В Раздел 3.7 авторът доказва и друго достатъчно 
условие за обратимостта, а именно, че ако верижната дроб на едно 

 ℰn+1-изчислимо реално число се мажорира от функция в  ℰn, то тя също 

е в  ℰn+1  (Теорема 3.7.4). 
 
В Глави 4 и 5 са изследвани определени видове относителна 
изчислимост на реални функции.  В Раздел 4.1 е въведено понятието на 
Скордев за изчислителна система – наредена тройка от оператори 
преобразуващи имена на аргументите на частична реална функция в 
име на съответната стойност на функцията.  Въз основа на него е 
въведено и понятието на Скордев за равномерна изчислимост на реална 
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функция относно клас  О  от оператори преобразуващи тотални унарни 
функции с аргументи и стойности естествени числа в също такива 

функции (равномерна  О-изчислимост).  В Раздел 4.2 за клас от 

функции  ℱ  е въведен класът на  ℱ-субституционните оператори на 
Скордев и са доказани редица техни свойства като запазване на растежа, 
силна непрекъснатост и равномерност (съществуване на оператор 
определящ равномерна граница).  В Раздел 4.3 са разгледани реалните 

функции равномерно изчислими относно класа на  ℱ-субституционните 

оператори (накратко, равномерно  ℱ-изчислими).  За тях е доказано 

съществуването при определени условия на  ℱ-изчислим регулатор на 

непрекъснатост, какъвто на свой ред е използван в следващия раздел 
при доказването на приносния резултат на автора за запазване на 

равномерната  ℱ-изчислимост при едноточково разширение на реална 

функция (Лема 4.4.2).  Доказано е също, че ако всяка функция в  ℱ  се 

мажорира от полином (вярно например за класа  ℰ2), то същото е в сила 

и за всяка равномерно  ℱ-изчислима функция (Теорема 4.3.9, съвместна 

със Скордев).  Изследван е въпросът за равномерната  ℳ2-изчислимост 

на редица елементарни функции на анализа, и са представени (повечето 
без доказателство) резултати на Скордев, Вайерман и Георгиев за такава 
изчислимост на функциите събиране, изваждане, умножение, 
тригонометрични и обратни тригонометрични функции.  За 

коренуването, равномерна  ℳ2-изчислимост е доказана отделно при 
четен и в Раздел 4.4 при нечетен показател.  Формулирано е 

заключението, че за класове включващи  ℳ2  и затворени относно 

суперпозиция, равномерно  ℱ-изчислимите функции – и в частност 

елеменарните функции на анализа – запазват  ℱ-изчислимостта на 
реалните числа.  В Раздел 4.5 са изложени два метода на автора за 
доказването на субрекурсивна изчислимост на реални числа 
представени с безкрайни произведения, базирани на методите от Раздел 
3.2 и на установената в Раздел 4.3 равномерна изчислимост на 
логаритмичната и показателната функция (Теореми 4.5.1 и 4.5.3).  Като 
приложение на въпросните методи авторът доказва, че константата на 

Артин е  ℒ2-изчислима, а константата на Туе–Морс –  ℳ2-изчислима.  

В Раздел 4.6 е разгледана условната  ℱ-изчислимост, едно въведено по 

идея на Скордев обобщение на равномерната  ℱ-изчислимост, при 

което изчислителната процедура може да зависи от параметър получен 
чрез търсене на естествено число нулиращо терм от определен вид.  
Докато елементарните функции на анализа са равномерно 

 ℳ2-изчислими, когато са ограничени до компактни подмножества на 

дефиниционните си области, те са условно  ℳ2-изчислими върху 
целите си дефиниционни области.  Принос на автора в този раздел е 
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доказаното при слаби предположения за класа  ℱ  твърдение, че 

композицията на реални функции запазва условната  ℱ-изчислимост 
(Теорема 4.6.5).  Авторът използва една функция на Скордев и получава 
пример на реална функция, която е изчислима (в разширен смисъл на 

Шепърдсън), но не е условно  ℱ-изчислима за никой клас  ℱ, а с 
разглеждане на рестрикция на въпросната функция, условно 

 ℳ2-изчислима но не равномерно  ℱ-изчислима за никой клас  ℱ, 
показва, че Лема 4.4.2 за едноточковото разширение няма аналог за 

условно  ℳ2-изчислимите функции.  В Раздел 4.7 поняието за 
относителна условна изчислимост е обобщено за произволен клас от 

оператори  О  вместо по-частния случай на  ℱ-субституционни 

оператори.  Съответно, обобщени са някои резултати от предния раздел 
за т.н. подходящи и благоприлични класове.  В случая на последните, 
условно изчислимите функции са локално равномерно изчислими, 
респективно равномерно изчислими ако дефиниционните им области са 
компактни (без доказателство, с препратка към публикация в 
съавторство със Скордев).  Приносите в този раздел са съвместни със 
Скордев. 
 
В Глава 5, последна в основния текст на труда, е разгледана връзката 
между относителната равномерна и условна изчислимост и 
аналогичните понятия за равномерна и неравномерна изчислимост на 
Тент и Циглер.  Изследванията в тази област са започнати от Скордев, 

който за приемлива двойка класове от функции  ℱ  и оператори  О  

доказва, че равномерната  ℱ-изчислимост в стила на Тент и Циглер 

съвпада с равномерната  О-изчислимост и с равномерната изчислимост 

относно класа на  ℱ-субституционните оператори.  Авторът си поставя 
за цел да получи подобна характеризация и за неравномерната 
изчислимост, което постига като в Раздел 5.1 добавя допълнителни 
изисквания в понятието за приемлива двойка на Скордев (Дефиниция 

5.1.1), а в Раздел 5.3 въвежда свое понятие за условна  ℱ-изчислимост в 

стила на Тент и Циглер (Дефиниция 5.3.3) и доказва, че за приемлива 

двойка (ℱ, О) тази изчислимост съвпада с условната  О-изчислимост и с 

условната изчислимост относно класа на  ℱ-субституционните 

оператори (Теорема 5.3.4 и следствия).  Научен принос са и 
приложенията в Раздел 5.4 за въведения от автора клас на 

рудиментарните оператори съдържащ класа на  ℳ2-субституционните 

оператори и образуващ приемлива двойка с  ℳ2, откъдето 

равномерната и условната изчислимост относно въпросния клас са 

еквивалентни с равномерната и условната  ℳ2-изчислимост в стила на 

Тент и Циглер, респективно с равномерната и условната 

 ℳ2-изчислимост. 
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Изложението на дисертационния труд и автореферата е с отличен стил, 
улесняващ читателя.  Езиковите пропуски са несъществени и 
малобройни – например на стр. 41 в началото на ред 9 отд. е пропусната 
думата „дроб“, а на няколко места е изписано „тяхни“ вместо „техни“.  
Авторите на резултатите, които не са на дисертанта, са надлежно 
цитирани; смятам, че изложението би спечелило, ако и при 
дефинициите по същия начин бъде изрично посочено авторството на 
основни понятия като тези за относителна изчислимост в Раздели 3.1, 
3.2, 4.1, 4.3, 5.2.1, изчислителна система в Раздел 4.1 и др., независимо че 
въпросното авторство може да е ясно от други пояснения в текста.  В 
Дефиниция 3.1.1 би било добре да се потвърди, че става дума за функции 
с аргументи и стойности естествени числа, тъй като според бележката в 
началото на раздела вече се разглеждат и реалнозначни функции и би 
могла да възникне неяснота. 
 

Автореферат 
 
Авторефератът към дисертацията, както и нейното заключително 
резюме на получените резултати, пълно и правилно отразяват научните 
приноси на автора; най-значимите от тях са посочени по-горе.  За 
улеснение на оценката на дисертационния труд, в автореферата си 
авторът е изрично е маркирал дефинициите, теоремите, лемите и 
следствията които са негов или съвместен със Скордев принос – общо 21 
на брой. 
 

Заключение 
 
Смятам, че представената дисертация съдържа перспективни научни 
постижения, отличава се с висока степен на оригиналност и 
демонстрира способностите на автора 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 препоръчвам на автора на труда 
асист. Иван Димитров Георгиев да бъде присъдена образователната и 
научна степен „доктор“ в професионално направление 4.5 
„Математика“, научна специалност „Математическа логика“. 
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