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Тема: Ньотеровата задача в теорията на Галоа 

Научен ръководител:  проф. д-р Никола Петков Зяпков 

 

Тази рецензия е написана и представена на основание заповед № РД–16–094/20.05.2016 г. 

на Ректора на ШУ, както и на решение на Научното жури по процедурата (Протокол 

№1/31.05.2016 г.). Рецензията е изготвена според изискванията на ЗРАСРБ, Правилника за 

прилагане на ЗРАСРБ и Правилника за развитие на академичния състав в ШУ (ПРАСШУ). 

Иван Славейков Иванов е представил пълния комплект необходими материали по 

процедурата в съответствие с ПРАСШУ. 

1. Данни за дисертанта 

Иван Славейков Иванов е роден на 25.08.1973 г. в гр. Нови Пазар, област Шумен. 

Завършва висшето си образование през 1996 г., като магистър по математика в ШУ „ Епископ 

К. Преславски”. От 1998 - 2008 г. е асистент, до 2011 г. е старши асистент, до 2015 г е главен 

асистент, а от 2015 г. до  момента е преподавател в катедра Алгебра и геометрия на ФМИ на 

ШУ. Преподавателската му дейност включва дисциплините Линейна алгебра, Линейна алгебра 

и аналитична геометрия, Алгебра, Теория на Галоа и др.. 

Владее много добре английски и руски език. Притежава отлични компютърни умения при 

работа с MS Office и офис техника. 

2. Данни за докторантурата  

В периода 2004 - 2007 г. Иван Славейков Иванов е редовен докторант по алгебра и теория 

на числата към катедра Алгебра и геометрия на ФМИ на ШУ. Дисертантът е положил 

необходимите изпити и е отчислен с право на защита със заповед № РД-07-282/28.02.2007 г. на 

Ректора на ШУ. Проектът за дисертация е оценен положително и насочен за публична защита 

на заседание на катедра Алгебра и геометрия за предварително обсъждане с Протокол № 8/ 

10.05.2016 г.  

3.  Актуалност на тематиката и целесъобразност на поставените цели и задачи 

Въпросът за това дали всяка крайна група се реализира като група на Галоа над полето на 

рационалните числа Q е известен като „обратнатa задача” в теорията на Галоа. Първото й 

систематично изучаване е започнато през 1892 г. от Д. Хилберт. Обратната задача е частен 
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случай на по-общата задача в теорията на Галоа за вложимост на полета, което предоставя 

важно средство за нейното решаване. Чрез този подход задачата е решена положително за 

разрешимите групи (известната теорема на Шафаревич), но като цяло, остава нерешена до 

момента и е един от най-предизвикателните проблеми в математиката. Обратната задачата 

може да бъде обобщена над произволно поле K.  

В тясна връзка с обратната задача е така наречената ньотерова задача, формулирана през 

1918 г. от Еми Ньотер. Нека K е поле и G е крайна група. Ньотеровата задача се състои в 

определянето дали неподвижното поле на подгрупата G на пермутационната група Sn, 

действаща на функционалното поле  K(x1, x2, …,,xn) е рационално разширение над K.  От 

решимостта на  ньотеровата задача, следва решимостта и на обратната задача за групата G над 

K. През последните години върху тази задача се работи усилено, като голяма част от 

резултатите са публикувани след 2000 г. 

Ньотеровата задача за абелови групи е широко изследвана от редица учени (Суон, 

Воскресенски, Ендо, Мията, Ленстра и др.). Важни резултати върху ньотеровата задача за 

неабелови групи са публикувани от Минг Канг от Тайван през 2005 г. До този момент е даден 

положителен отговор на ньотеровата задача за сравнително малък набор от неабелови р-групи 

(например метацикличните р-групи и някои сродни на тях метаабелови р-групи). Това е една 

много динамично развиваща се област, в която работят учени от Азия и Европа като Хоши, 

Моравец, Солтман и др. 

Дисерацията е посветена на доразвиване на методите за решаване на ньотеровата задача в 

неабеловия случай.  Прилагат се знания и резултати по хомологична алгебра, алгебрична 

геометрия, теория на групите и др.  

4. Познаване на проблема 

Иван Славейков Иванов добре познава проблемите, които изследва. Владее апарата на 

хомологичната алгебра, ползва методи и знания от алгебричната геометрия и теорията на 

групите, умело прилага възможностите на компютърния софтуер GAP за алгебрични 

пресмятания. Авторът цитира голям брой заглавия на статии от реномирани международни 

издания и монографии. От посочените 45 заглавия в литературата се вижда, че той е добре 

запознат със световните изследвания по темата на дисертацията и познава съвременните 

резултати в тази област. 

5. Данни за дисертацията и автореферата 

Дисертационният труд е в общ обем от 83 страници и се състои от увод, три глави, три 

приложения,  авторска справка за приносите на дисертационния труд,  списък на използваната 

литература, списък на публикациите, включени в дисертацията и данни за апробация на 

получените резултати. 
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В увода се прави преглед на постигнатите научни резултати в разглежданото 

направление. Посочват се някои варианти и обобщения на обратната задача, като регулярната 

обратна задача, ньотеровата задача, обобщения за произволно поле и др. и връзката между тях. 

Ясно е формулирана основната цел на дисертацията – да се разглежда ньотеровата задача в 

неабеловия случай. Направен е и кратък преглед по глави на отделните части на дисертацията. 

В първа глава са представени основните цели и резултати на дисертационния труд.  

Формулирани са теоремата на Фишер, като основно твърдение при изследванията на 

ньотеровата задача за крайни абелови групи и теоремата на Канг (Теорема 1.1.4.) от 2005 г., 

обобщение на теоремата на Фишер за метацикличните p-групи. Една от целите на 

дисертацията е да се докаже резултат, подобен на теоремата на Канг за всички централни p-

разширения на общата метациклична p-група, при необходими допълнителни условия за 

параметрите на изследваните групи.  

Основните резултати на дисертацията са формулирани в три теореми и едно следствие в 

параграф 1.1. Представени са теореми за решаване на ньотеровата задача за: централните 

разширения на бицикличните p-групи (Теорема 1.1.7.); за циклични централни разширения на 

неабелова метациклична p-група G (Теорема 1.1.8.) и като следствие, обобщение за всички 

централни разширения на G, за сметка на по-силни изисквания за корените на единицата 

(Следствие 1.1.9.) и определени условия, при които изисквания за корените на единицата могат 

да бъдат отслабени (Теорема 1.1.10.). В параграф 1.2. се описват някои предварителни 

резултати, които се използват в изложението на дисертацита и се доказва Теорема 1.2.6. - 

оптимизирана версия на резултат на Планс от 2009 г. с  по-различен подход на доказателство, 

включвайки теорията на препятствията в задачата за вложимост в теорията на Галоа. 

 В глава 2. се представя описание на централните циклични разширения на метациклични 

p-групи като се формулират и доказват Твърдения 2.1.2 и 2.1.3. Представят се подробни 

доказателства на основните твърдения, формулирани в глава 1. 

Едно необходимо условие (препятствие) за разрешимостта на ньотеровата задача е 

тривиалността на група B0(G), известна като множител на Богомолов. Тя се дефинира като 

подгрупата на множителя на Шур, състояща се от всички кохомологични класове, които стават 

тривиални след рестрикция по всички абелови подгрупи на G. Глава 3 е посветена на 

множителите на Богомолов. Представени са някои определения и известни предварителни 

резултати  и се доказва, че множителя на Богомолов е тривиален  за шест групови разширения 

от специален вид. В параграф 3.3. се представя компютърен алгоритъм на GAP  за 

класифициране на групите с 4 пораждащи и клас на нилпотентност 2, с точност до 

изоклинизъм. Разглеждат се p-групи G от клас на нилпотентност ≤ 2, за които съществува 

абелова нормална подгрупа B с две пораждащи и факторгрупата G/B е абелова с две 

пораждащи (Приложение 1.). В Теорема 3.3.2. е представен резултатът от прилагането на 
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алгоритъма в един частен случай. Формулират се и се доказват Теореми 3.3.3. и 3.3.4., свързани 

с теоретичен критерий за  изоклинизъм  на групи от посочения вид, чрез който е разработена 

функция “AreIzoclinic” на GAP. С помощта на тази функция в Приложение 3 е деклариран нов 

алгоритъм на GAP за  класифициране на групите от клас на нилпотентност 2 с 6 пораждащи. 

Прави впечатление, че дисертантът е проучил в детайли известните преди неговата работа 

работа резултати и методите за получаването им. В настоящата дисертация умело са съчетани 

подходи, използвани от други учени с находчиви собствени идеи и са получени сериозни 

резултати. 

Дисертацията е много добре написана. Изказът е строго математически и материалът е 

добре логически структуриран. Мисля, че дисертацията би била по-лесна за четене и по-

полезна за по-широк кръг читатели, ако изложението беше по-подробно, с повече определения 

за основни понятия и твърдения от теорията на Галоа. Открих единични технически грешки в 

текста, концентрирани в глава 3, които не намаляват неговите качества.  

Авторефератът отразява точно и коректно съдържанието на дисертацията. 

6. Приноси и значимост на дисертацията 

Темата, целите и задачите на дисертацията обхващат обширен математически материал и 

изискват много предварителни теоретични алгебрични познания и умения. Извършена е много 

предварителна работа, за която можем да съдим по получените резултати. Това обяснява 

факта, че публикациите, включени в дисертацията са от 2011 г. насам след датата на 

отчисляване на Иван Иванов от докторантура.  

След запознаване с дисертационния труд приемам приносите, описани от автора, а 

именно: 

1) Съществено са доразвити методите за решаване на ньотеровата задача в неабеловия 

случай и са получени значими резултати. 

2) Доказана е оптимизирана версия на резултат на Планс за ньотеровата задача за 

централни разширения на групи. 

3) Направена е класификация на централните групови разширения на метацикличните   

p-групи. Даден е положителен отговор на ньотеровата задача за централните разширения на 

бицикличните p-групи и за централни разширения на неабеловите метациклични p-групи в 3 

случая, в зависимост от вида на ядрото и изискванията за корените на единицата. 

4) Доказано е, че множителя на Богомолов е тривиален  за шест групови разширения от 

специален вид. 

5) Описани са p-групите с четири пораждащи от клас на нилпотентност 2 и е намерен 

компютърен алгоритъм на GAP, който ги класифицира с точност до изоклинизъм. Доказана е 

тривиалността на множителя на Богомолов за такива групи при p = 3. 



6) .{orca:au e Kpnrepr4fi sa HsoxJurHr{3bM, 3a p-rpyrrvre c [Iecr [opa]I(Aauu or KJIac Ha

Hr.rJrrroreHTuocr 2. flpegcraneua e Syuxqur "Arelzoclinic" ua GAP vr qpe3 He.f, e HaMepeH

anropr4T:F,M 3a r43oKnr,rHlrrrHa Knacl4Surauur Ha raKI4Ba rpynu.

7. Ily6rurcarrurr n yqacrr.rs B HayqHIr Qopyuu

flpegcraeervr ca 6 uy6nuxarlr4ti B perleH3r,rpaHu v34aHr4t rlo reMara Ha Alrceprallu.lra, or

Kor4To: 2 craruu B cneqpraJrr.r3rrpaHr4 ctrvrcaHnfl c HMIIaKT $axrop (Journal of Algebra, Number

Theory & Application z [orc:ra4u Ha EAH); 2 craruu e peQepupaHo L,araH:ae (Hayunv rpyAoBe Ha

PyceHcxur yHr.rBepurer) u 2 crarrnu n c6opuuqu or Me)KAyHapoAHI,I roH$epenurara (MATTEX 2012

u lO6prnefisa xon$epengux ,,40 foAHHr4 lllyneucru yHrrBepcl4rer I97I-201 1"), npoee.qenu e l[lY,

flo uarepvurure Ha Ar4ceprar\LrflTa ca r{3HeceHr.r 5 AoxraAa ua 4 cnequa,rn3lrpaHr Hayr{HI,I

Sopyrr.ru.

Bczqxn ny6lvxaquv caHa asuuficru e:ur. E4Ha crarns, e c eAI4H cbaBTop, r{erl4pu - c ABaMa

cbaBTopu 14 erHa crarvrfl, c rpr4Ma cbaBropu (4eaua, or Koprro cryAeHTIr or @MI4 Ha IUY). Br,3

ocHoBa Ha [peAcTaBeHaTa AeKnaparlr4s 3a aBTopcTBo npHeMaM, qe yqacruero Ha LIeau I4saHoe e

cbBMecrHr4re ny6luxarlupr e pannocroftHo c yrracrriero Ha Apyrure c6aBTopt4 H Heocnopl4Mo.

Harz.{uero Ha ABe ly6nr,rraqur.r B crr[caHr,Ir c r{MrraKr Qamop qcHo tIoKiBBa, r{e nonyqeHl4re

pe3ynTaTr4 B IncepTarllilflTa ca oT Br.rcoKo Hayr{Ho HI4Bo.

8. -llzquu BrreqarJreHrlq 3a AncepraHTa

flo:uaeaNa .LIsaH I4eaHoe oule Karo cryAeHr rl or Har{anoro Ha npenolaBareJlcKara My Kap[epa

B KareApa "A:re6pa r4 reoMerpvs" Ha LIIY npe: 1998 r. Iluquure MI4 Bler{arreHLrfl,3a Hero Karo

qoBeK 14 KoJIefa ca orJII4qHIi. flo:Haeala fo Karo I43TIIJIHI{TeJIeH, orfoBopeH I,I B3I.IcKarerIeH KoJIera Ir

npenoAaBaren.

3arnro.reHue: Oqeuxara MH 3a Ar{ceprarrlroHHrq rpyA, aerope$epara, HayqHlrre

ny6luxaquu u HayqHHTe rrpnHocrr Ha Llr,ar Craeefixos llnauon e norrolr(HTe,rrHa.

flpe4craneHvflT AvrceprarlrioHeH rpyA orroBaps HanbnHo Ha yl:r4cKBaHuflTa Ha 3PACPE,

flpaearHzxa 3a npvnaraFre Ha 3PACPE, llpaeumruxa 3a pa3Blrrue Ha aKa.4eMHqHH.s cr,craB e IUV u

HaABI{[IaBa I{3t4cKBaH[tra, 3zlrroxeHr.r B Cnequ(f uuHr{Te KpHreput Ha Olv{I4 npz UIY 3a oueHKa rrpu

npu4o6uraHe Ha OHC ,,4onrop" B npoQecnoHanHo HarrpaBJreHr.re 4.5. Marenrar:aKa,

flocruruarllTe pe3ynrarpr Mu AaBar ocHoBaHrae ra npeAnoxa Ha HayqHoro xyprd Aa rpr4crrr4

ua I4naH CJrasefixoe I{sauon o6pasoeareJrHara v HayrHa crerreH ,,AoKTop " B o6racr Ha Br,rcue

o6paroeauue 4. flpltpoAHl4 HayKu, MareMarr4ra n rzH$opMarrrKa, upoQecuoua,THo HaflpasreHr.re 4.5.

Marevaraxa, Hayr{Ha cneqrraJrHocr Anre6pa r.r reopr4q Ha rracJrara.

17.07.2016 r.

rp. LUynren

PeqeHseHr:

/ aoq. A-p Palxa Pyceea /


