
Становище
от проф. дмн. Петър Бойваленков, ИМИ-БАН

по дисертация „Методи за конструиране на самодуални кодове“
на Милена Николова Иванова
за присъждане на образователната и научна степен „доктор“
област на висше образование 4. природни науки, математика и информатика,
професионално направление 4.5. математика, 
докторска програма „Алгебра и теория на числата“ на ШУ „Еп. К. Преславски“

1. Данни за дисертанта и процедурата. Милена Иванова е родена на 18.12.1974 
г. Завършва висше образование през 1997 г. като магистър, специалност Математика и 
информатика в ШУ “Еп. К. Преславски“. Работила е като учител по математика от 1997 
до 2002 г., а от 2002 г. досега работи в ФМИ на ШУ “Еп. К. Преславски“ 
последователно като асистент (2002-2008), старши асистент (2008-2011), главен 
асистент (2011-2015) и преподавател (от 2015 г.). От 12.02.2014 г. до 12.02.2017 г. е 
редовен докторант в ШУ, катедра „Алгебра и геометрия“ на ФМИ. Отчислена е с право 
на защита. Предзащитата се е състояла на 12.05.2017 г. и е завършила с положително 
становище на звеното. Представеният от Милена Иванова комплект материали по 
дисертацията е в съответствие с изискванията на ЗРАС. Журито е назначено със 
заповед РД-16-100 от 29.05.2017 г. на Ректора на ШУ. 

2. Общи данни за дисертацията и на приложените към нея материали. 
Дисертационният труд се състои от увод и четири глави, представени общо на 93 
страници. Списъкът на използваната литература включва 69 заглавия на английски 
език.  Въз основа на текста на дисертацията и анализ на посочената библиография за 
проучената литература, считам, че актуалното състояние на изследвания проблем се 
познава добре от дисертанта. Трудът е базиран на 5 публикации, една от които в 
списание с импакт-фактор. Авторефератът отговаря (по обем, структура и съдържание) 
на изискванията за представително отразяване на дисертацията. Предадените от кандидата 
материали (на хартиен носител и в електронен вид) са в съответствие с Правилника за 
развитие на академичния състав на ШУ. 

3. Научни приноси. Дисертацията е посветена на въпроси от алгебричната 
теория на кодирането, по-специално на задачи за конструиране и класификация на 
двоични самодуални кодове. В тази област се използват методи и резултати от теория 
на групите, теория на инвариантите, комбинаториката, често се изисква и прилагане на 
компютърни техники. Основните резултати в дисертацията са получени чрез умело 
прилагане на разработени от други автори методи за конструиране и изследване на 
двоични самодуални кодове.

В Глава 2 на дисертацията са класифицирани оптималните двоични самодуални 
кодове с дължини между 64 и 70 включително, притежаващи автоморфизъм от ред 7 с 9 
независими цикъла, като за първите две дължини класификацията е пълна. В някои от 
случаите спектрите на съответните кодове са демонстрирани за първи път. Получени са 



и резултати за несъществуване на кодове с определени типове автоморфизми. В Глава 3 
са класифицирани са оптималните двоични самодуални кодове с дължини между 66 и 
72 включително и минимално разстояние 12, притежаващи автоморфизъм от ред 11 с 6 
независими цикъла. И тук в някои от случаите спектрите на съответните кодове са 
демонстрирани за първи път. За резултатите в тези две глави е използван методът на 
Хъфман и Йоргов, развиван по-късно и от други автори. Умело са разработени и 
приложени съответни компютърни програми.

С помощта на метода на Харада и Кимура за разширяване на двоични 
самодуални кодове до нови такива в Глава 4 са получени и изследвани кодове с 
дължини 64 и 66, като общо 43 от тях са нови (някои от тях с тривиална група от 
автоморфизми).  

Ще отбележа още, че в Глава 1 е представен изчерпателен обзор на известните 
към момента теглови функции на оптималните двоични самодуални кодове, както и на 
кодовете с най-добро известно към момента минимално тегло с дължини между 64 и 
72.

Считам, че претенциите на дисертанта за приносите в дисертацията са 
основателни.

4. Апробация на резултатите. Резултатите от дисертацията са публикувани в 5 
работи, една от които е в списание с импакт-фактор, а останалите 4 са в сборници с 
доклади на конференции (две национални и две международни). За статията намерих 1 
цитиране в списание с импакт-фактор и 4 цитирани в скорошни работи в arxiv.org. 
Езикът на публикациите следва строгите математически изисквания и отговаря на 
съвременните тенденции. Резултатите са докладвани на споменатите конференции. 

5. Критични бележки. Нямам особени критични бележки.

6. Заключение. Обобщавайки посочените по-горе констатации, считам че 
дисертацията отразява сериозна изследователска дейност, извършена от кандидата. 
Цялостната ми оценка за дисертационния труд, автореферата, научните публикации и 
приносите, е положителна. Смятам, че дисертацията отговаря напълно на изискванията 
на ЗРАСРБ, ПЗРАСРБ и ПЗРАСРБ на ШУ. Това ми дава основание да предложа на 
почитаемото научно жури да присъди образователната и научна степен „доктор” на 
Милена Николова Иванова в областта на висше образование 4. Природни науки, 
математика и информатика, професионално направление 4.5 Математика.

София, 04.08.2017 г. Подпис: 

Проф. дмн Петър Бойваленков


