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Професионално направление: 4.5 „Математика“, 

Научна специалност: 01.01.02 –Алгебра и теория на числата 

 
Това становище е написано и представено на основание на заповед № 45 от 

13.03.2014г. на директора на ИМИ БАН. 

Представеният дисертационен труд „Оптимални кодове и задачи за търсене“ на 

доц. д-р Емил Колев е съставен от увод, четири глави и литература с 81 заглавия, общо 

161 страници. В първата глава на дисертацията са дадени основните понятия и 

необходимите предварителни резултати, а резултатите на автора са изложени в 

следващите глави. Дисертацията е посветена на решаване на трудни комбинаторни 

задачи -  задачата за намиране оптималните параметри и класификация на оптимални 

кодове, задачата за намиране на покриващи кодове и специфични задачи за търсене. 

Това са сложни математически проблеми и основните начини, чрез които те се атакуват 

са комбинаторни методи, прилагане на основни свойства на алгебрични структури, като 

освен това се прилагат и компютърни пресмятания.  

Втората глава е посветена на оптималните двоични кодове с минимално тегло 3. 

В n- мерно двоично пространство се търси максималният брой кодови думи, за които е 

изпълнено, че разстоянието по Хеминг между две кодови думи е поне 3 (т.е. всеки две 

кодови думи се различават в поне 3 координати). Задачата, разглеждана в тази глава е 

една от класическите за теорията на кодирането и има много публикации, на различни 

автори свързани с нея. Основния резултат,  получен от Емил Колев е пресмятането на 

точната стойност на А(10,3)=72. От този резултат, комбиниран с известните 

неравенства и други известни стойности се получава и точната стойност на  

А(11,3)=144.  Намерени са също и всички нееквивалентни оптимални кодове с дължина 

10 и 11, които имат минимално разстояние 3. Резултатите са получени с блестящо 

съчетаване на комбинаторни разсъждения, чисто алгебрични подходи и пресмятания, 

комбинирани с добре подбрани компютърни изследвания. 

Трета глава е посветена на покриващи кодове, където се търси минималният 

брой кодови думи К(n,r), така че всяка дума от n-мерното пространство да се намира 

най-много на разстояние r от кода. В част 3.2 е пресметната долна граница за К(9,1). 

Първоначалните опити за решение на тази задача са още от 1983 година, а Емил Колев 

през 1998 и 1999 година доказва две граници за този параметър. В последствие с 

компютърни методи  Ostergard и Blass пресметнаха през 2001 година окончателно тази 

стойност. 

В част 3.3 се изследват смесени покриващи кодове, като се разглеждат вектори, 

на които част от координатите са двоични и част троични. Тази задача е възникнала във 

връзка с играта ТОТО 1. В дисертацията са определени са стойностите на К(1,5,1)=16, 

К(2,4,1)=20,  К(4,2,1)=36. В част 3.4 се пресмятат мощността на някои покриващи 

оптимални кодове с радиус повече от 1, и са пресметнати стойностите на 5 такива 

кодове. В част 3.5 се разглежда задачата за покритие на пространството със сфери, 

която е една нетипична задача за теория на кодирането, но възниква във връзка с 

ТОТО1. Авторът намира се оптималната стойност при код с дължина 9, както и  

определя, че има два нееквивалентни оптимални кодове с дължина 8. 



Глава 4 е посветена на задачи за търсене. В дадено множество А се търси, 

неизвестен елемент, като за няколко подмножества „въпроси“ на  А се отговаря дали 

търсеният елемент принадлежи на съответното подмножества или не. Разглеждат се 

няколко различни задачи в зависимост от избора на подмножествата „въпроси“ , като се 

изследва неадаптивно търсене с различни теглови функции на елементите от даденото 

множество. Има резултати посветени на търсене с лъжа, както и търсене на два 

елемента от множеството, а в част 4.3 се разглежда също и една двумерна задача за 

търсене. В някои от получените резултати са използвани интересни приложения на 

циклични кодове. 

Най-силните постижения на Емил Колев са тези, описани във втора глава на 

дисертацията. Публикациите по тази глава са с номера  [Р4], [Р6], [Р8] и [Р9]  и те 

сумарно събират най-много (36) цитирания. Резултатите от трета глава се базират на 7 

публикации и имат общо 10 цитирания, останалите  публикации, разглеждат проблеми 

изложени в четвърта глава. Ясно е, че в изследванията си, описани в дисертацията 

авторът е получил изобилие от нови резултати.  

Авторефератът е написан според изискванията и пълно и точно отразява 

приносите на дисертацията. 

Критични бележки: На някои места дисертацията не е написана достатъчно 

детайлно. Голяма част от използваната литература към дисертацията, не е ясно къде се 

цитира конкретно в текста. Дори за публикациите на автора не винаги е ясно, къде в 

текста и каква част от тях е използвана. Например, за публикации [Р10] и [Р15] не е 

описано, къде са използвани, а освен това  резултатите от [Р10]  са част от резултатите 

на [Р11] и [Р12]. Публикацията [P13] е абстракт, представен на MASSEE, като 

резултатите, споменавани в този абстракт, фигурират и в други статии на автора.  

Поради изброените причини приемам, че публикациите върху които е 

дисертацията са 21, въпреки че има представен списък от 22 заглавия. От тях  10  са в 

списания, 11 в томове на конференции. Статиите в списания  с импакт фактор са 6, като 

една от тях е приета за печат. Посочени са 47 цитирания. Резултатите от дисертацията 

са докладвани на редица международни математически конференции, проведени в 

периода 1998-2013г. От броя на цитиранията и от значителния брой доклади на 

международни конференции, може да се съди, че научните резултати на Емил Колев са 

добре известни на световната научна общност, занимаваща се със сходни проблеми. 

Съвместните публикации са 8 и според мен, приносът на Емил Колев за получените в 

тях резултати е най-малкото равностоен.  

Изложеното до тук ми дава основание да заключа, че Емил Колев е 

изключително активен, ерудиран и международно признат изследовател в областта на 

алгебричната и комбинаторна теория на кодирането. 

В заключение считам, че представеният дисертационен труд напълно 

удовлетворява изискванията на ЗРАСРБ, Правилника за неговото прилагане, 

Правилника на ИМИ БАН за условията и реда за придобиване на научна степен 

„доктор на науките”. Ето защо, убедено предлагам на научното жури да присъди на 

доц. д-р Емил Колев, научната степен „доктор на математическите науки” в 

област на висшето образование 4, Професионално направление 4.5 Математика, Научна 

специалност: 01.01.02 – Алгебра и теория на числата. 

София        Подпис: 

11.06.2014 г.         /доц. д-р Е.Великова/ 


