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 Тази рецензия е написана и представена на основание заповед № РД–16–

100/29.05.2017 г. на Ректора на ШУ, както и на решение на Научното жури по 

процедурата (Протокол №1/13.06.2017 г.). Рецензията е изготвена според изискванията на 

ЗРАСРБ, Правилника за прилагане на ЗРАСРБ и Правилника за развитие на академичния 

състав в ШУ (ПРАСШУ).  

Милена Иванова е представила пълния комплект необходими материали по 

процедурата в съответствие с ПРАСШУ.  

1. Данни за дисертанта.  

Милена Николова Иванова е родена на 18.12.1974 г. През 1997 г. завършва ФМИ на 

ШУ „Еп. Константин Преславски”, специалност „Математика и информатика”. До 2002 г. 

е работила като учител по математика в различни училища. От 2002 г. е асистент (старши 

асистент, главен асистент) и преподавател по алгебра и теория на числата в Шуменски 

университет.   Преподавателската ѝ дейност включва дисциплините Линейна алгебра, 

Линейна алгебра и аналитична геометрия, Алгебра, Теория на числата, Кодиране и защита 

на данни, Математика. 

 Владее добре английски и руски език. Притежава отлични компютърни умения 

при работа с MS Office и офис техника. 

2. Данни за докторантурата. 

В периода 2014 - 2017 г. Милена Николова Иванова е докторант в редовна форма 

на обучение по докторска програма „Алгебра и теория на числата” към катедра „Алгебра 

и геометрия” на ФМИ на ШУ. Дисертантката е положила необходимите изпити и е 

отчислена с право на защита със заповед № РД-10-646/27.02.2017 г. на Ректора на ШУ 



„Еп. Константин Преславски”. Проектът за дисертация е оценен положително и насочен за 

публична защита на заседание на катедра „Алгебра и геометрия” за предварително 

обсъждане с Протокол № 9/12.05.2017 г. 

3. Актуалност на тематиката и целесъобразност на поставените 

цели и задачи. 

Дисертационният труд  на Милена Иванова е посветен на изследвания в областта 

на алгебричната теория на кодирането, свързани с конструиране и класификация на 

двоични самодуални кодове. Използвани са идеи и резултати от теория на инвариантите, 

теория на крайните полета, комбинаторни методи, а също и математически софтуер. Броят 

на всички самодуални двоични кодове при по-големи дължини расте експоненциално и 

дори класификацията само на оптималните кодове за повечето дължини на този етап е 

невъзможна. Затова често се въвеждат ограничения освен за параметрите, така и за 

групите от автоморфизми.  

Метод за конструиране и класификация на двоични самодуални кодове чрез 

използването на пермутация от нечетен прост ред е разработен от Huffman и Йоргов през 

80те години на XX век. От създаването си досега методът е интензивно използван и 

усъвършенстван. Класифицирани са много оптимални самоортогонални кодове със 

зададен автоморфизъм. Тази тематика е традиционна за българската школа по кодиране, 

като по нея са работили и много колеги от Шуменския университет, като Васил Йоргов, 

Никола Зяпков, Радка Русева, Николай Янков и др. Чрез прилагането на този метод в 

дисертацията са изследвани  оптимални двоични самодуални кодове с дължини от 64 до 

70 с автоморфизъм от ред 7 и двоични самодуални кодове с дължини от 66 до 72 с 

автоморфизъм от ред 11. Получени са много нови резултати, които са публикувани в 

авторитетни научни списания (едното от тях е IEEE Transactions on Information Theory,  

което има висок импакт-фактор). 

В работата си от 1990 година Conway и Sloane определят тегловните функции на 

оптималните двоични самодуални кодове с дължини до 72, като в много от случаите тези 

функции зависят от един или два параметъра. Оттогава голяма част от изследванията 

върху двоичните самодуални кодове е посветена на конструирането на кодове с тегловна 

функция, която фигурира като възможност в тази статия, но не е било известно дали 

наистина съществува съответен код. Именно на конструкции на оптимални самодуални 

кодове е посветена и работата на Милена Иванова. В над 100 от случаите конструираните 

кодове дават първите примери за код със съответната тегловна функция. 



Освен метода на Huffman и Йоргов за конструиране и класификация на двоични 

самодуални кодове, притежаващи автоморфизъм от нечетен прост ред, е използван и 

метод на разширавяне на вече известни самодуални кодове. По този начин са 

конструирани оптимални двоични самодуални кодове с дължини  64 и 66, като много от 

получените кодове имат нови нереализирани до този момент тегловни функции. 

4. Познаване на проблема. 

Милена Николова Иванова добре познава проблемите, които изследва. Владее 

добре метода на Huffman и Йоргов, умело прилага възможностите на компютърния 

софтуер GAP за алгебрични пресмятания, цитира голям брой заглавия на статии от 

реномирани международни издания и монографии. От посочените 69 заглавия в 

литературата се вижда, че тя е добре запозната със световните изследвания по темата на 

дисертацията и познава съвременните резултати в тази област. 

5. Данни за дисертацията и автореферата. 

Дисертацията е в обем от 93 страници и е структурирана както следва: увод, 

апробация на резултатите, авторска справка, четири глави, литература (включваща 69 

заглавия, всички на английски език), списък с публикации по дисертацията и 

благодарности. Работата е посветена на тематика, върху която много се работи, а именно 

конструиране и класификация на двоични самодуални кодове, като за целта са приложени 

два метода – конструиране и класификация на кодове със зададен автоморфизъм, и 

разширяване на дадени кодове до кодове с по-голяма дължина. Използваните методи не са 

нови, но за кодове с дължина между 64 и 72 прилагането им не е лесно, тъй като броят на 

нееквивалентните оптимални кодове е голям, а броят на междинните решения е още по-

голям. Затова се налага използването на техники, които да позволяват отхвърляне на 

неподходящи междинни решения, а също и теоретични обосновки по въпроса кои 

подкодове водят до еквивалентни самодуални кодове с исканите параметри. Освен 

познаване на теорията конструкциите изискват и изкусно боравене с математически 

софтуер  (докторантката използва предимно системата GAP, а също Magma и Q-

Extension), а в някои случаи и реализация на собствени програми (написани на Delphi). 

Дисертацията се състои от увод и 4 глави. Първа глава съдържа описание на 

основните понятия, дефиниции, техники и резултати, свързани с изследванията на 

дисертационния труд. Направен е обзор на известните тегловни функции на оптималните 

самодуално кодове с дължини 64, 66 и 68, както и на самодуалните кодове с дължини 70 и 

72 и минимално разстояние 12 (най-добрите конструирани досега кодове по отношение на 



минималното разстояние за тези дължини). Подробно е описан методът на Huffman и 

Йоргов за конструиране на двоични самодуални кодове със зададен автоморфизъм от 

нечетен прост ред. Във втора глава е разгледана структурата на самодуалните кодове с 

дължина         и минимално разстояние 12, притежаващи автоморфизъм от ред 7 с 

9 независими цикъла. Класифицирани са самодуалните            и            кодове, 

инвариантни относно пермутация от така зададения тип, и са конструирани някои нови 

самодуални            кодове. Доказано е, че самодуален            код не може да има 

автоморфизъм от ред 7 с 9 независими цикъла. В Глава 3 е разгледана структурата на 

самодуалните кодове с дължини между 66 и 72, които имат автоморфизъм от ред 11. 

Класифицирани са всички кодове с тези дължини и разглеждания автоморфизъм, които 

имат минимално разстояние 12. В Глава 4 се използва метода за конструиране на двоични 

самодуални кодове чрез разширяване. Чрез този метод са получени нови оптимални 

самодуални кодове с дължини 64 и 66. 

Авторефератът и авторската справка са направени съгласно изискванията и 

отразяват правилно резултатите и приносите в дисертационния труд. 

6. Научни приноси  

Основните приноси на дисертационния труд са свързани с конструкциите и 

класификацията на двоични самодуални кодове със зададени параметри и автоморфизми. 

По-конкретно: 

1. Класифицирани са оптималните самодуални кодове с дължини 64 и 66, които са 

инвариантни относно пермутация от ред 7 с 9 независими цикъла. Доказано е, 

че съществуват точно 69781 нееквивалентни [64,32,12] и 1652432 

нееквивалентни [66,33,12] самодуални кода с такъв автоморфизъм, като всички 

са едночетни и имат тегловни функции от вида W64,2 за 12 различни стойности 

на параметъра , като =65 е нова, и W66,2 за 16 различни стойности на 

параметъра , като =101 и 115 са нови.  

2. Конструирани са много нови [68,34,12] самодуални кодове с автоморфизъм от 

тип 7-(9,5), като 54 от имат тегловни спектри за нови стойности на параметрите 

 и . Конструирани са 6 нееквивалентни s-екстремални кода с тези параметри. 

3. Доказано е, че не съществува екстремален самодуален код с дължина 70 с 

автоморфизъм от тип 7-(9,7). 

4. Класифицирани са всички двоични самодуални кодове с дължини 66, 68, 70 и 

72, които имат минимално разстояние 12 и автоморфизъм от ред 11 с 6 

независими цикъла. Доказано е, че съществуват точно 5122 [66,33,12], 243789 



[68,34,12], 456164 [70,35,12] и 457515 [72,36,12] нееквивалентни самодуални 

кода със зададения автоморфизъм. Много от тези кодове дават първите 

известни досега примери за съответната им тегловна функция. Получени са 

общо 394 нови тегловни функции – 2, 21, 55 и 316 съответно за дължини 66, 68, 

70 и 72. За първи път са конструирани кодове с тегловна функция W70,2. 

5. Конструирани са нови оптимални самодуални кодове с дължини 66 и 68 по 

метода на разширяването. 

7. Публикации по темата на дисертацията.  

Милена Иванова е представила 5 публикации по темата на дисертацията, четири от 

които са в сборници от конференции, а едната е статия в престижното научно списание 

IEEE Transactions on Information Theory, което има висок импакт фактор. Всички статии са 

на английски език. И петте статии са в съавторство с научния ръководител, едната е и с 

трети съавтор M. H. Lee, а статията в списанието е с общо четирима автори – научния 

ръководител Николай Янков, Милена Иванова, M. H. Lee и M. Gurel. Публикациите са:  

 № 1 е доклад на ежегодната конференция на Русенски университет. Удостоена е 

с кристален приз за най-добър доклад. 

 № 2 е доклад на международната конференция International Workshop on 

Algebraic and Combinatorial Coding Theory, 2016, Албена. 

 № 3 е доклад, изнесен на Пролетната конференция на СМБ през 2015 г. 

Статията е публикувана в сборника на конференцията Mathematics and 

Education in Mathematics. 

 № 4 е статията в IEEE Transactions on Information Theory. Списанието за 

момента има импакт фактор 2,679. 

 № 5 е доклад, изнесен от научния ръководител на конференция в Южна Корея 

през 2014 г. 

Публикациите по дисертационния труд удовлетворяват  критериите от Правилника 

за прилагане на ЗРАСРБ на ШУ и Специфичните изисквания на ФМИ при ШУ „Епископ 

Константин Преславски” за придобиване на научна степен „доктор ” в направления 4.5 

Математика и 4.6 Информатика и компютърни науки. 

8. Критични бележки и препоръки  

Смятам, че заглавието на дисертацията не отговаря точно на съдържанието. В 

работата са използвани само два метода за конструиране на самодуални кодове, при това 

те не са нови и са предложени от други автори. По самото съдържание нямам забележки. 




