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ОБЩО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДСТАВЕНИТЕ МАТЕРИАЛИ 

Представените публикации удовлетворяват, както националните минимални изисквания, 

така и специфичните и допълнителните изисквания на Факултета по математика и информатика 

на СУ „Св. Климент Охридски“. 

ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДИСЕРТАЦИЯТА 

Дисертацията се състои от 93 страници, разделени в 5 глави (Увод, Помощни твърдения и 

последните 3 глави са нови резултати, получени от автора) и библиография от 85 заглавия. В 

дисертацията са включени три публикации. Двете от тях са в списания с импакт фактор 

(Proceedings of the Steklov Institute of Mathematics IF=0.623, Q3; Monatshefte fur Mathematik, 

IF=0.735, Q2). Третата статия е самостоятелна и е публикувана в (Annual of Sofia University, 

индексирано в MathReview). Първата публикация е цитирана от W. Zhu в Representation of integers 

as sum of fractional powers of primes and powers of 2, Acta Arithmetica, 181, 2, (2017), 185-196, 

IF=0.476, Q4. 

В глава 1 са формулирани теореми и хипотези, които са свързани с изследванията в 

дисертацията. 

В глава 2 са представени известните до момента резултати, които се използват в 

доказателствата на новите резултати от глави 3, 4 и 5. 

В глави 1 и 2 е направен е изчерпателен обзор на получените до момента резултати. 

В глава 3 е разгледана една класическа задача от аналитичната теория на числата, а именно 

да се докаже, че за достатъчно големи естествени числа 𝑁 уравнението [𝑥1
𝑐] + [𝑥2

𝑐] + ⋯ + [𝑥𝑛
𝑐 ] =

𝑁, където 𝑐 > 1 е нецяло число, 𝑁 е достатъчно голямо естествено число, а [𝑡] означава цялата 

част на 𝑡, има решение в цели числа. Авторът е изследвал съществуването на достатъчно голямо 

естествено число 𝑁, така че уравнението 

[𝑝𝑐] + [𝑚𝑐] = 𝑁 



да има решение за всяко 1 < 𝑐 <
29

28
, където 𝑝 е просто число, а 𝑚 е почти просто с не повече от 

[
52

29−28𝑐
] + 1 прости делители. 

В глава 4 е представено решение на уравнение с прости числа от специален вид. Доказано е, 

че за достатъчно голямо 𝑁, уравнението [𝑝1
𝑐] + [𝑝2

𝑐] + [𝑝3
𝑐] = 𝑁 

има решение в прости числа 𝑝1, 𝑝2, 𝑝3, такива, че всяко от числата 𝑝1 + 2, 𝑝2 + 2, 𝑝3 + 2 има не 

повече от [
95

17−16𝑐
] прости делители, броени с тяхната кратност стига 1 < 𝑐 <

17

16
. 

В глава 5 са доказани още 4 теореми, които са свързани с неравенството на Пятецкии-Шапиро. По-

специално получени са условия, кога неравенствата 

|∑ 𝑝𝑘
𝑐

𝑠

𝑘=1

− 𝑁| < (log 𝑁)−1 

имат решение в прости числа за 𝑠 = 2,3,4 или 𝑠 ≥ 4𝑐 log 𝑐 +
4𝑐

3
+ 10. 

Доказателствата на споменатите 6 нови резултата използват класически техники от 

аналитичната теория на числата. Подобряват се някои от известните константи. Разбира се всяка 

една класическа техника е необходимо да се приложи по специфичен начин, което е направено от 

автора. Доказателствата са нетривиални, трудоемки, дълги, изискват множество прецизни оценки 

и формулировки на помощни твърдения, които са интересни и сами по себе си. Според мен в 

доказателството на Теорема 3.1.1 при оценката на сумата 𝑊(𝑣) се прилага нова техника, като 

сумата се представя като линейна комбинация на подобни суми и подходящо дефиниране на 

функцията 𝑔𝑧(𝑡). 
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