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

143/17.09.2018 г. на Ректора на Шуменски университет „Епископ К. Преславски”, както и 

на решение на Научното жури по процедурата (Протокол №1/01.10.2018 г.). Рецензията е 

изготвена според изискванията на ЗРАСРБ, Правилника за прилагане на ЗРАСРБ и 

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

1. Данни за дисертанта и процедурата.  

Емине Караташ е получила магистърска степен във Факултета по математика и 

информатика на Шуменски университет през 2002 г., специалност „Математика и 

информатика”. Работила е като учител, компютърен техник и асистент. 

Преподавателската ѝ дейност включва дисциплините Линейна алгебра и Аналитична 

геометрия, Линейна алгебра, Алгебра,  Дискретна математика, Дискретни структури, 

Математика, Диференциална геометрия. 

В периода 2014 - 2017 г. Емине Караташ 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. Проектът за дисертация е оценен положително и насочен за публична защита 

на заседание на катедра „Алгебра и геометрия”.  

Емине Караташ е представила пълния комплект необходими материали по 

процедурата в съответствие с ПРАСШУ.  

2. Актуалност на тематиката.  

Дисертационният труд  на Емине Караташ е посветен на изследвания в областта на 

алгебричната теория на кодирането, свързани с изучаването и конструирането на двоични 

самодуални и изодуални кодове. 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. 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 



различни дължини и различни автоморфизми. Използван е и метод за конструиране на 

двоични самодуални кодове чрез пермутация от ред квадрат на нечетно просто число. 

Много актуални в последните години са и изодуалните кодове. Това са линейни 

кодове, които са еквивалентни на своите ортогонални допълнения при зададено скаларно 

произведение и релация на еквивалентност. На двоичните изодуални кодове е посветена 

последната глава от дисертацията. Предложен е метод за конструиране на такива кодове, 

подобен на метода на Huffman и Йоргов. 

3. Данни за дисертацията и автореферата. 

Дисертацията е в обем от 82 страници и е структурирана както следва: увод, 

апробация на резултатите, авторска справка, четири глави, литература (включваща 55 

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

Първа глава съдържа описание на основните понятия, техники и резултати, 

свързани с изследванията на дисертационния труд. Във втора глава е разгледана 

структурата на двоичните самодуални кодове с дължина 74. Минималното разстояние на 

тези кодове е d14. Кодове с минимално разстояние 14 не са получени, но са 

конструирани много нови самодуални кодове с d=12. За тези конструкции са изполвани 

методи за конструиране на двоични самодуални кодове с автоморфизми от редове 7 и 9, а 

също и съкращаване на известни самодуални [74,37,12] кодове. В Глава 3 е разгледана 

структурата на самодуалните кодове с автоморфизъм от ред 3, за които броят на циклите е 

по-малък от броя на фиксираните точки. Доказано е, че няма такива кодове с дължина 

n72. Разгледани са възможните кодове с по-малка дължина и автоморфизъм от дадения 

тип. В Глава 4 са изследвани двоичните изодуални кодове, инвариантни относно 

пермутация от нечетен прост ред при някои ограничения. Доказани са твърдения за 

структурата на тези кодове и като приложение са конструирани изодуални кодове с 

дължина 30 и автоморфизъм от ред 5 с 6 независими цикъла. 

Авторефератът и авторската справка са направени съгласно изискванията и 

отразяват правилно резултатите и приносите в дисертационния труд. 

4. Научни приноси  

Основните приноси на дисертационния труд са свързани с конструиране на 

двоични изодуални и самодуални кодове със зададени автоморфизми. По-конкретно: 

1. Изследвани са двоичните изодуални кодове, притежаваши автоморфизъм от 

нечетен прост ред p. Доказани са теореми за структурата на кодове от този вид, за 

които 2 е примитивен корен по модул p. Конструирани са изодуалните [30,15,7] 

двоични кодове, инвариантни относно пермутация от ред 5 с 6 независими цикъла. 

По тази тематика е представен доклад на международна конференция в Испания 

през юни 2018, подготвя се и научна статия. Предстои да бъдат изнесени доклади и 

на предстоящи  национални конференции 

2. Изследвани са екстремалните двоични самодуални кодове, притежаващи 

автоморфизъм от тип 3-(c,f), за които броят на циклите c е по-малък от броя на 

фиксираните точки f. Доказано е, че няма такива кодове с дължина n72. 

3. Конструирани са нови двоични самодуални [74,37,12] кодове с автоморфизъм от 

тип 7-(10,4) и от тип 9-(8,0,2), като за целта са използвани методите за 
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