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РЕЦЕНЗИЯ 
 

от професор д.н. Иво Михайлов Михайлов 

ФМИ при Шуменски Университет „Епископ Константин Преславски” 

 

 

на дисертационен труд за придобиване на научна степен “доктор на науките” 

в област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика. 

професионално направление: 4.5. Математика. 

 

   Автор:  Петър Василев Данчев 

   Тема: „НЯКОИ КЛАСОВЕ ОТ НЕКОМУТАТИВНИ ПРЪСТЕНИ И АБЕЛЕВИ ГРУПИ”. 

 

 

 

1. Общо описание на дисертационния труд 

 

Със заповед № 75 от 28.02.2020 г. на Директора на Института по математика и 

информатика – БАН и на основание решение на НС на ИМИ (протокол №3 от 

21.02.2020) съм определен за рецензент в научното жури във връзка с процедурата за 

защита на дисертационния труд на тема "НЯКОИ КЛАСОВЕ ОТ НЕКОМУТАТИВНИ 

ПРЪСТЕНИ И АБЕЛЕВИ ГРУПИ " за придобиване на научна степен „доктор на науките‟ в 

област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, 

професионално направление 4.5. Математика. Автор на дисертационния труд е Петър 

Василев Данчев. 

Дисертационният труд се състои от абстракт, увод, означения, две глави, списък с 

нерешени проблеми, библиография и списък на цитиранията. Цялостният обем на 

дисертационния труд е 230 страници. Също така е представен автореферат, авторска 

справка за приносите на дисертационния труд, списък на пубикациите, CV и справка за 

изпълнение на минималните изисквания от кандидат за придобиване на научна степен 

„доктор на науките“. 

 

         2. Кратки биографични данни за автора 

 

Петър Василев Данчев е завършил средното си образование през 1989 г. в ОМГ 

„Акад. К. Попов“, Пловдив. Завършва висшето образование през 1995 г. във – ФМИ на 

ПУ „П. Хилендарски“, Пловдив със специализация по „Алгебра и Теория на Числата“. 

Преподавателската му дейност се извършва в ПУ „П. Хилендарски“, Пловдив – 

1993-1994, ОМГ „Акад. К. Попов“, Пловдив – 1995, ЦУНТ, Пловдив – 1995-1996, 127 

СОУ „И. Н. Денкоглу“, София – 2002-2016, НУТИ, София – 2010-2011, ТУ, София – 

2017-2018, ИМИ на БАН, София – 2018-2019. Има степен „доктор“ от 2018 г. Владее 

руски и английски езици. 

 

3. Минимални изисквания 

 

Настоящата рецензия е изготвена в съответствие със ЗРАСРБ, Правилника на 

МС за прилагане на ЗРАСРБ, Правилника за развитие на академичния състав на БАН и 

съответния Правилник на ИМИ - БАН. 
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Представени от кандидата са всички изисквани по процедурата документи и 

материали, които дават възможност за пълна и точна оценка в съответствие с 

изискванията на ЗРАСРБ, Правилника за приложението му и Правилника на ИМИ-

БАН. 

Кандидатът е представил диплома за „доктор“ и попълнена таблица с публикации, 

които не са участвали в предишни конкурси. Общият брой на точките е 712, който 

надвишава минималните изисквани 350 точки. Те са разпределени както следва: А 

Показател 1 – 50 точки, Б Показател 2 - 100 точки, Г Сума от показателите 5-9 – 410 

точки, Д Сума от показателите 10-12 - 152 точки.  

Въз основа на горното се вижда, че кандидатът напълно отговаря на съвкупността 

от критерии и показатели за придобиване на научната степен „доктор на науките“. 

 

4. Характеристика и оценка на дисертационния труд 

Дисертационният труд е структуриран от абстракт, увод, означения, две глави, 

списък с нерешени проблеми, библиография от 110 заглавия, списък от 16 статии на 

автора използвани в дисертацията и списък на 31 цитирания. Цялостният обем на 

дисертационния труд е 230 страници. 

Уводната част е оформена в два параграфа. В първия са описани подробно 

актуалност на проблематиката, цели и задачи на дисертационния труд. Във втория 

накратко са дадени основните означения. 

Първата глава обхваща 50 стр. и е посветена на некомутативни унитарни 

пръстени и на групови пръстени.  

В § 1 се разглеждат т.нар. слабо чисти пръстени. Пръстенът R се нарича слабо 

чист, ако всеки елемент r R  може да се представи като r u e   или r u e  , където 

( )u U R  и ( )e Id R . В тази връзка, пръстенът R  ще наричаме слабо разменен, ако за 

всеки елемент x R  съществува ( )e Id R  така, че e xR  и 1 (1 )e x R    или 

1 (1 )e x R   . Изследването на този сорт от пръстени не е напълно завършено, което 

продължава и до днес. В Теорема 2.1 Данчев доказва, че ако фактор-пръстенът / ( )R J R  

е слабо чист (съответно, слабо разменен) и всички идемпотенти се лифтират по модул 

радикала на Джекобсон ( )J R , то R  е също слабо чист (съответно, слабо разменен). В 

частност, ако 2 ( )J R , то е вярна и обратната импликация. 

Следващият тип пръстени, които се разглеждат са т.нар. инво-чисти. Един 

пръстен R  се нарича (силно) инво-чист, ако за всяко r R  съществуват 2( ); 1u U R u   

и ( )e Id R  със свойството r u e   (в допълнение ue eu )). В Теорема 2.2 Данчев 

доказва, че пръстенът R  е инво-чист тогава и само тогава, когато 1 2R R R  , където 1R  

е инво-чист пръстен с характеристика най-много 8 (който пръстен е също така нил-

чист), а 2R  е или {0}  или комутативен полупримитивен (и следователно редуциран) 

инво-чист пръстен с характеристика 3 така, че всеки негов елемент е сума на два 

идемпотента (съответно на две инволюции). В допълнение, 2R  можеда се вложи 

изоморфно като подпръстен в дирекното произведение накопия на полето 3 . 

 Разширявайки по естествен начин този вид пръстени, се достига до следната 

нова концепция: Пръстенът R  се нарича (силно) n -периодично чист за някое цяло 

положително число n , ако за всяко r R  съществуват ( ); 1, ( )u U R un e Id R    със 
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свойството r u e   и n  е минималното число в този запис. В Теорема 2.3 Данчев 

доказва, че ако R  е абелев пръстен, то пръстенът R  е чист, имайки 

мултипликативна група с крайна експонента, тогава и само тогава, когато R  е n -

периодично чист пръстен за някое естествено число n . 

Друг основен резултат е следващото твърдение, което гласи следното: Теорема 

2.4. Нека n  e нечетно естествено число. Пръстенът R  е силно n -периодично чист 

тогава и само тогава, когато той е чист пръстен, в който редовете на всички обратими 

елементи са нечетни и ограничени от n  така, че съществува (поне един) обратим 

елемент от ред n .  

В § 2 се разглеждат условия за това групови пръстени [ ]R G  да е UU  пръстен. 

Един пръстен R  се нарича UU пръстен, ако ( ) 1 ( )U R Nil R  . В Теорема 4.2.1 Данчев 

доказва, че ако G  е локално крайна група, то груповият пръстен [ ]R G е UU пръстен 

тогава и само тогава, когато R  е UU пръстен и G  е 2-група.  

Втората глава на дисертационния труд обхваща 160 стр. и е посветена на 

абелевите групи.  

Изследван е пръстенът от ендоморфизми на широки класове от абелеви групи в 

съответствие с груповата структура, като са получени някои негови пръстенови 

свойства, които са съществени усилвания на някои добре-известни класически 

резултати. 

Нова редукционна хомологична теорема е доказана с помощта на допълнителна 

аксиоматика от теория на множествата (т.е., извън обичайната теория ZFC) за класа от 
1p -проективни абелеви групи, като резултатът подобрява класическата хомологична 

теорема на Нунке (Topics in Abelian Groups, 1962) за този клас от групи. 

Значително е разширена и обобщена основната хомологична теорема на Нунке 

(Math. Z., 1967) за директни суми на изброими абелеви p-групи до нов, много по-широк 

клас от абелеви групи, наречени n-тотално проективни абелеви p-групи, който клас 

изцяло съдържа в себе си добре-известния и важен клас от тотално проективни абелеви 

p-групи. 

Някои от основните резултати в тази глава на дисертацията са тези: 

1. Нека G A B   е група с подгрупи A;B. Тогава 

1.1 G  е цокълно-регулярна A  е цокълно-регулярна, предполагайки, че B  е 

сепарабелна. 

1.2 A  е цокълно-регулярна, ако G  е цокълно-регулярна, т.е., директно събираемо 

на цокълно-регулярна група е отново цокълно-регулярна група. 

1.3 Крилов-транзитивните групи са винаги цокълно-регулярни, докато обратната 

импликация е невярна. 

1.4 Съществува слабо транзитивна група, която не е цокълно-регулярна. 

1.5 Всяка тотално проективна група с дължина 2  е силно проективна напълно 

транзитивна. 

1.6 Ако G е група така, че нейната първа Улмовска подгрупа p G  е 

елементарна, то G  е напълно транзитивна   декартовият квадрат 
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G G  е силно проективно напълно транзитивен    декартовият 

квадрат G G  е силно комутаторно напълно транзитивен. 

1.7 Всяка тотално проективна група с дължина 2  е комутаторно цокълно-

регулярна. 

1.8 Директно събираемо на комутаторно цокълно-регулярна група не е 

непременно отново комутаторно цокълно-регулярна група, като същото е валидно и за 

случая на комутаторно напълно транзитивна група. 

1.9 Проективно цокълно-регулярните и комутаторно цокълно-регулярните групи 

са независими от транзитивните и напълно транситивните групи. 

1.10 Комутаторно напълно транзитивните групи са винаги комутаторно цокълно-

регулярни. 

1.11 Директно събираемо на напълно транзитивна IFI-група без периодични 

елементи е отново напълно транзитивна IFI-група без периодични елементи. 

1.12 Ако G е IFI-група, то декартовият квадрат G G  е също IFI- 

група. 

1.13 Коя да е силно сервантно-неразложима група, за която е валидно 

неравенството | / |G pG p  за всяко просто число p , е IFI-група. 

    2. Нека да предположим, че G  е група, за която фактор-групата 1/G p G  е 1p -

проективна. Ако подгрупата 1p G   е изброима, то G  е директна сума на 1p -

проективна група и изброима група. Освен това, съществува група G , за която фактор-

групата 2/G p G  е 2p -проективна и подгрупата 2p G  е изброима, но G  не е 

директна сума на 2p -проективна група и изброима група. В частност, ако 0 n   , 

то класът от n -тотално np -проективни групи не е затворен (инвариантен) 

относно крайните или безкрайни директни суми. 

     3. Предполагаме, че G  е група, n  е произволно естествено число и   е произволен 

ординал. Тогава G  е n -просто представена   групите p G  и /G p G  са n -просто 

представени.  

     4. За всяко n , директно събираемо на n -просто представена група е отново n -

просто представена група предполагайки, че допълнителното директно събираемо е 

изброима група.  

     5. Нека n . Тогава следните две твърдения са верни: 

(1) Хубаво 1 n  -просто представените групи с дължина 2  са n -просто 

представени. 

(2) Нека G  е група, чиято фактор-група /G p G  е n -просто представена за някой 

ординал  . Тогава групата G  е хубаво 1 n  -просто представена   подгрупата p G  

е хубаво 1 n  -просто представена. 
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4. Преценка на публикациите по дисертационния труд 

 

По темата на дисертационния труд има 16 излезли от печат публикации (5 

собствени и 11 съвместни). Всичките са на английски език в чуждестранни списания. 

От тях 9 са с импакт фактор и 2 са с импакт ранг. Общата стойност на импакт фактора 

(JCR според Thomson-Reuters) e 5,855. За високата научна стойност на публикациите 

говори и фактът, че те имат общо 31 цитирания. За научния потенциал на кандидата 

говори и фактът, че общият брой на публикациите му е 354, от които 79 с импакт 

фактор. 

 

5. Автореферат 

Авторефератът е на 40 страници и съдържа основните резултати, получени в  

дисертационния труд. Той отразява достатъчно пълно съдържанието на 

дисертационния труд и основните приноси на дисертанта. Авторефератът дава 

представа за изследваните проблеми и получените резултати. В автореферата са дадени 

целите и задачите на дисертационния труд, отделени са основните резултати и 

перспективите на изследванията по тази тематика. 

 

6. Критични забележки и препоръки  

Добро впечатление прави, че между резултатите има допълнителни разяснения и 

примери. Единствените ми забележки са към техническото оформление на 

електронната версия на дисертацията. II Глава са означения, които се събират на 1 стр. 

и би трябвало да бъде втори параграф към I Глава – Въведение. Глава V – отворени 

проблеми също е на 1 стр. и е добре да се включи като параграф към съответните глави. 

Така дисертацията би трябвало да има Въведение и две глави, в които са изложени 

резултатите. Другата ми забележка е, че всяко цитиране на литература или теорема 

може да се направи като активен линк, така че читателят лесно да отива на въпросното 

заглавие. В тази връзка е добре да има и поле със съдържание с линкове към 

съответните глави и параграфи. 

 

7. Препоръки за бъдещо използване на дисертационните приноси и 

резултати 

   

Убеден съм, че получените резултати ще се използват в бъдещи изследвания в 

тази област. Освен това Петър Данчев е посочил какви отворени проблеми могат да се 

решават, като се използват резултатите от дисертацията. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

     Дисертационният труд съдържа научни, научно-приложни и приложни 

резултати, които представляват оригинален принос в науката и отговарят на 

изискванията на Закона за развитие на академичния състав в Република България 

(ЗРАСРБ), Правилника за прилагане на ЗРАСРБ и съответния Правилник на ИМИ на 

БАН. Представените материали и дисертационни резултати напълно съответстват на 

специфичните изисквания на ИМИ, приети във връзка с Правилника на ИМИ за 

приложение на ЗРАСРБ. 

Дисертационният труд показва, че Петър Василев Данчев притежава 

задълбочени теоретични знания и професионални умения по темата на труда,  като 

демонстрира качества и умения за самостоятелно провеждане на научно изследване. 

Поради гореизложеното,  давам своята положителна оценка за проведеното 

изследване, представено от рецензираните по-горе дисертационен труд, автореферат, 

постигнати резултати и приноси, и предлагам на почитаемото научно жури да 

присъди научната степен ‘доктор на науките’ на Петър Василев Данчев в област на 

висше образование:, 4. Природни науки, математика и информатика, професионално 

направление 4.5. Математика . 

 

    

 

 

 

 

 

   1.06. 2020                                                                 Рецензент :               

                                                                                      (проф. д.н. Иво Михайлов Михайлов)  


