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1 Общо описание на представените материали
За член на научното жури съм назначена със заповед No: РД-16-159 от 12.10.2018

г. на Ректора наШуменския Университет ”Епископ Константин Преславски” (ШУ),
а за изготвящ становище, съм избрана от научното жури на първото му заседание
на 16.10.2018 г.

Представеният от Дамян Стефанов Анев комплект материали получих в елек-
тронен вид на 19.10.2018 г. и е в съответствие с Правилника за развитие на ака-
демичния състав на ШУ.

Дисертационен труд е в обем от 94 страници и се състои от увод, 4 глави, ав-
торска справка, списък на публикациите включени в дисертацията, апробация на
резултатите и списък на използваната литература, която съдържа 83 заглавия. В
приложения автореферат, в рамките на 47 стр., е представено в резюме съдържа-
нието на дисертацията, като ясно и точно са отразени както основните приноси
на докторанта, така и къде са апробирани резултатите.

Дисертационният труд се базира на резултати, публикувани в четири публи-
кации - две в индексирани списания (Journal of Algebra Combinatorics Discrete
Structures and Applications, индексиран в MathSciNet, Zentralblatt MATH, EBSCO,
и Advances in Mathematics of Communications, с импакт фактор) и две в сборни-
ци на на конференции (Workshop on Optimal Codes and Related Topics и XXIII-th
International Workshop on Multimedia Signal Processing and Transmission).



2 Обща характеристика на образователната, на-
учната и научно-приложната дейност на докто-
ранта

Дамян Стефанов Анев е завършил магистратура през 2001 г. в ШУ “Епископ
Константин Преславски” специалност Математика и информатика. От 2001 г. до
2015 г. работи като старши учител по математика в Професионална гимназия
по строителство, архитектура и геодезия в гр. Шумен. От 2015 г. до момента
преподава математика в Профилирана природоматематическа гимназия “Нанчо
Попович”, гр. Шумен.

От 2015 г. е зачислен като редовен докторант в докторска програма ”Алгебра и
теория на числата” към катедра ”Алгебра и Геометрия” на Шуменския универси-
тет. Отчислен е справо на защита със заповед РД-10-439 от 01.03.2018 на Ректора
на ШУ.

3 Анализ на научните и научно-приложните пос-
тижения в дисертационния труд

Резултатите в представения дисертационен труд са в областта на теория на
кодирането. Разглежда се един клас линейни кодове - самодуални кодове, тъй ка-
то те се оказват “оптимални” или “най-добри” сред линейните кодове със същите
параметри. Изследват въпросите за съществуване и класификация на двоични
самодуални кодове, притежаващи автоморфизъм от даден ред и тип. По темати-
ката се работи усилено повече от десетилетия, но въпреки това има още нерешени
задачи.

Дисертантът съчетава умело алгебрични и комбинаторни методи при изслед-
ването на двоични самодуални кодове. Тематиката изисква много добро алгебрич-
но ниво и подготовка, което се вижда от дисертацията. Конкретните изчисления
са извършени с компютърна техника, специализиран софтуер, както и собствени
програми.

С помощта на метода на Hufman-Йоргов са класифицирани всички оптимални
двоични самодуални кодове с дължини 60 ≤ n ≤ 64, с автоморфизъм от ред 5 с 12
независими цикъла. Извършена е и пълна класификация на кодовете с дължини
60 и 62.

Направена е пълна класификация на всички двоични самодуални кодове с дъл-
жини 78 ≤ n ≤ 84, с автоморфизъм от ред 13 с 6 независими цикъла.

Приложен е метод за конструиране на нови двоични самодуални кодове чрез
скъсяване на дължината им с 2. Чрез скъсяване на дължината с 2 на самодуалните
[60, 30, 12] кодове с автоморфизъм от тип 5-(12, 0), се получават нови [58, 29, 10]
самодуални кодове, които притежават автоморфизъм от тип 5-(10, 8).

Конструирани са екстремални едночетни самодуални кодове с дължини 64 и
66 с неизвестни до този момент тегловни функции. Използвани са следните два
метода: метод за конструиране на самодуални съседи и метод за конструиране
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на едночетни самодуални кодове чрез разширяване на дължината им с 2. Предс-
тавени са възможните тегловни функции на екстремални едночетни самодуални
кодове с дължини 64 и 66. Класифицирани са всички екстремални четири цирку-
лантни едночетни самодуални [64, 32, 12] кодове. Конструирани са екстремални
самодуални [64, 32, 12] кодове чрез разглеждане на самодуални съседи.

Направен е преглед на известните до момента тегловни функции на оптимал-
ните двоични самодуални кодове с дължини 58 ≤ n ≤ 64 и 78 ≤ n ≤ 84 или на
кодове, които не са оптимални, но имат най-голямото минимално тегло, известно
до момента, за съответната дължина. Разгледани са също известните тегловни
функции на екстремалните едночетни самодуални кодове с дължини 64 и 66. Нап-
равен е обзор на стойностите на параметрите известни до момента и на намерените
от дисертанта и научния му ръководител нови стойности.

Свършена е огромна работа. Намерени са нови теглови функции и нови стой-
ности на параметрите във вече известни теглови функции. Тъй като по тематиката
се работи усърдно, все по-трудни и по-трудоемки задачи остават. Решаването им
изискват високо алгебрично ниво, познаване на историята на проблемите, следене
на състоянието на тематиката до момента и не на последно място много усилия
и труд, което личи от дисертацията. Използваната литература е цитирана корек-
тно. Получените резултати са значими и покриват критериите и специфичните
изисквания за защита на дисертационен труд и придобиване на ОНС ”Доктор”.

4 Апробация на резултатите
От представените документи се вижда, че докторант Дамян Стефанов Анев е

оформил своя дисертационен труд въз основа на резултати, публикувани в след-
ните четири публикации [2], [72], [73] и [74], съгласно библиографията в дисерта-
цията.

Статия [2] е в съавторство с Николай Янков и M. Harada и е публикувана
в Journal of Algebra Combinatorics Discrete Structures and Applications, списание
индексирано в MathSciNet, Zentralblatt MATH, EBSCO.

Статия [72] е в съавторство с Николай Янков и M. Gürel и е публикувана в
Advances in Mathematics of Communications, което е списание с импакт фактор.

Публикаците [73] и [74] са в съавторство съответно с Николай Янков и с Ни-
колай Янков и M.H. Lee и са в сборници от конференции Workshop on Optimal
Codes and Related Topics и XXIII-th International Workshop on Multimedia Signal
Processing and Transmission.

Авторефератът ясно представя съдържанието на дисертацията, историята на
изследваната проблематика и връзката на получените нови резултати с предходни
в тази област.
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5 3ar<nrcrreHrlte

Bsurr,raftxu [peABI4A BllcoKoro Hr,rBo Ha Hayr{Ho-r43cJreAoBareJrcxara pa6ora Ha AoK-
TopaHT fialrau Cre$anon Auen u $axra, qe npeAcraBeHr{s or Hefo Arrcepraqr{oHeH
TpyA HarIbJIHo orroBaps Ha cbBKynHocrra or Kpr4Tepuu r4 rroKasareJrrr 3a npr,r4o6una-
He Ha {pasoeareJlHa z Hayrrua crefien t'!,oxrop", cr,fJlacHo 3axona 3a paBBVTr4e Ha

aKaAeMl4rrHvts. cbcraB e Peny6"rrrzxa Er"nrapzx (3PACPB), flpanzJrHraKa 3a HeroBoro
npl4JlaraHe z flpanznuuql,ITe 3a ycJroBr4flTa 14 peAa sa npz4o6zBaHe Ha HayrrHr4 creleHrr
II 3a 3aeMaHe Ha aKaAeMr4qHtr AJIr,x(HocrI4 na LflyuencKr4fl yHl4Bepcrrer "Enracxon KoH-
craHTIrH flpecrancx14" 14 ciler1r4@u.rHzre ur3r4cKBaHlra ua @axyrrera no MareNrarlrKa r,r

zn$opuarzKa npv IIIV, y6e4eHo rrpenopbrrBaM Ha HayqHoro x(ypr4 Aa ce ilpLrcl,2:rl
Ha AoKTopaHt !,auxn CreSauon AHee o6pasoBareJrHara r4 Hayr{Ha creneH "!,oxrop"
no npo$ecnalrHo HalpaBJIeHne 4.5. Marerr,rarprxa ([oxropcKa nporpana "A,rre6pa u
Teopr4s na vuc"rlara").

na./

28.11.2018 r.

rp. CoSua
flo4nrc:

lrcu.


