
Становище 

от проф. дмн Николай Николов 
от секция „Анализ, геометрия и топология55 на ИМИ при БАН 

за дисертационния труд „Тънки и интерполационни редици 
в спектъра на банаховата алгебра Я°°55 

за присъждане на образователната и научна степен 55Доктор55 

на гл. ас. Цоньо Георгиев Цонев 
от ФМИ на Шуменски университет „Еп. К. Преславски55 

1. Обща характеристика и тематика. Дисертацията се състои от 
87 стр., вкл. библиография и два указателя. Разделена е на четири глави. 

Изследванията са в област между функционалния и комплексния 
анализ. По-точно, изследват се т. нар. интерполационни и тънки редици 
в спектъра М(Я°°) на комутативната банахова алгебра Я°° от ограниче-
ните аналитични функции в единичния кръг В С С. Тези редици играят 
важна роля например в доказателството на Карлесон на теоремата за 
короната на Я°°, в теорията на Хофман за структурата на М(Я°°) и в 
други области, свързани с Я°°. 

2. Съдържание и основни резултати. Първата глава има уводен 
характер. Включени са основни дефиниции, понятия, характеристики и 
твърдения за Я°°, М(Я°°), произведения на Блашке и интерполационни 
и тънки редици. За редици от точки в М(Я°°) са приведени три усло-
вия на Изучи (първото по същество е условието на Карлесон) и едно 
условие на Мартини (отнасящо се до нетривиалните точки в спектъра), 
като са описани връзките между тях. Заменяйки тГ с Ит в тези условия, 
авторът въвежда нови четири условия (първото от тях заедно с интерпо-
лационност представлява дефиницията за тънкост). В края на главата са 
описани получените по-нататък резултати, свързани както с тези четири 
условия, така и с още пет допълнителни. 

Във втората глава се разглеждат тънки редици в В (като подмножес-
тво на М(Я°°)) и в хомеоморфна част на М(Я°°). За такива редици е 
показано, че условието за интерполационност в дефиницията е излишно. 
Обединявайки този факт с двата основни резултата в главата, следва, 
че една редица в В или в хомеоморфна част на М(Я°°) е тънка точно 
когато изпълнява второто въведено условие. 

В третата глава е доказано, че за произволна редица в М(Я°°) второ-
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то въведено условие е еквивалентно на първото въведено условие заедно 
с първото допълнително условие. В главата още се изясняват връзки 
между допълнителните условия. В частност, показано е, че всяка всяка 
редица, изпълняваща третото допълнително условие, съдържа интерпо-
лационна подредица. Освен това, оказва, че за редица от различни точки 
това условие е еквивалентно на четвъртото допълнително условие. 

В четвъртата глава се изучават тънки и интерполационни редици в 
специални подмножества на М(Я°°). Отначало е доказано, че за дис-
кретна редица от нетривиални точки в спектъра четвъртото въведено 
условие влече второто. След това е показано, че всяка интерполационно 
тънка редица изпълнява четвъртото условие и са приведени две важни 
следствия. Подобрен е още резултат на Мортини и е даден положите-
лен отговор на въпрос на Изучи в случая, когато е изпълнено третото 
допълнително условие. 

Изводът, който може да бъде направен е, че основните резултати и 
техните доказателства имат оригинален характер. Изложението е ясно 
но част от доказателствата на помощните твърдения са излишни като 
(почти) очевидни - напр. на лемите 2.3.13, 3.1.7, 3.2.5 и др. 

3. Публикации и автореферат. Дисертацията се основава на 6 
статии, от които 5 в съавторство с научния ръководител (една с трети 
съавтор). Една от статиите е приета за печат в „Сийга! Еигореап Лоигпа1 
о* МаЛета^сз" с импакт фактор 0,405 на 2012 г, а 3 са публикувани в 
мултидисциплинарното списание „Доклади на БАН" (една „има" импакт 
фактор). 

Не са отбелязани цитирания. 
Авторефератът от 28 стр. правилно отразява съдържанието на ди-

сертацията и основните резултати в нея. 

4. Заключение. Дисертационният труд удовлетоврява изисквания-
та на ЗРАСРБ и съответните правилници. Препоръчвам на уважаемото 
Жури да присъди на Цоньо Георгиев Цонев образователната и научна 
степен „Доктор". ^ 

С°ФИЯ> Подпис: 
10.9.2013 г. " 

(Н. Николов) 
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