
СТАНОВИЩЕ 
 
 

относно дисертационния  труд на Димитър Георгиев Димитров 
“Програмен аспект на теорията на обобщените мрежи – 
 оптимизация на алгоритми за изпълнение, оператори за 

модификация на модели и приложения” 
за придобиване на на образователната и научна степен “Доктор” 
в професионално направление  4.6 “Информатика и компютърни 

науки” по научна специалност  01.01.12 “Информатика”  
 
 
 

1. Биографични данни 
Димитър Димитров е завършил Националната природо-математическа 

гимназия “Акад. Любомир Чакалов” – София. Дипломирал се е като бакала-
вър по информатика (отличник на випуска) и магистър по информатика (ма-
гистърска програма „Софтуерни технологии“) във Факултета по математика 
и информатика на Софийския университет “Св. Климент Охридски”, а след 
това е бил докторант на самостоятелна подготовка в същия факултет. Работи 
по специалността си в академична среда (Софийски университет “Св. Кли-
мент Охридски” и Институт по биофизика и биомедицинско инженерство на 
БАН), както и в Астеа Солушънс АД.  

2. Дисертационен труд 
Представеният дисертационен труд съдържа 130 страници. Той е струк-

туриран в увод, шест глави, заключение, авторска справка, библиография и 
едно приложение. Изложението показва задълбочено познаване на актуалната 
проблемна област, която е обект на изследване, а именно – теория и приложе-
ние на обобщените мрежи. Впечатление прави ангажираността на асистент 
Димитър Димитров с конкретни тези.  

Постигнатите резултати са научни, научно-приложни и приложни. За 
научни приноси считам: 

• Дефинирането на два нови глобални оператора  ( 2G′   и  )  над обобщени 
мрежи, което няма характерните недостатъци, възникващи при дефини-
ране на други оператори (например, описаните    и  ,  които са най-
вече теоретично разгледани в познатите ми литературни източници). То 
представлява развитие на операторния аспект на теорията на обобщените 
мрежи и до известна степен кореспондира с йерархичността в цветните 
мрежи на Петри. 
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• Модифицирането на алгоритми за функциониране на класически и интуи-
ционистки размити обобщени мрежи. 

• Представянето на мрежи на Кан в обобщени мрежи, което е важно и от 
гледна точка на сравнение и намиране на връзки между различни форма-
лизми. 

Горните резултати са демонстрирани чрез използване на софтуерен 
пакет за работа с обобщени мрежи  GN Lite.  Димитър Димитров е основен 
негов разработчик. С този програмен продукт са свързани научно-приложни-
те приноси в дисертационния труд. Към последните бих добавил постигна-
тата платформена независимост. Всички те допринасят за развитието на  GN 
Lite  в модерна среда за симулация (особено по отношение на нейния графи-
чен потребителски интерфейс). Бъдещите потребители на  GN Lite  са улесн-
ени в създаването на модели (включително посредством интегриране с  MAT-
LAB  и програмиране на популярния език  JavaScript).  Използвани са разно-
образни технологии и оригинални подходи. Добро впечатление прави прием-
ствеността в работата по софтуерния пакет и уважението, което авторът на 
дисертационния труд демонстрира спрямо други разработчици. 

Всички представени модели и тяхната реализация са издържани от ме-
тодологична гледна точка и демонстрират уменията на Димитър Димитров в 
изследваната област.  

Авторефератът отразява основните моменти от дисертационния труд. 

3. Публикации, свързани с дисертационния труд 
В авторската справка на дисертационния труд са посочени  10  публика-

ции.  6  от тях са в научни списания  (5  –  у нас и  1  –  в чужбина),  4  –  в 
материали от международни конференции  (3  –  у нас и  1  –  в чужбина). 
Преобладаващият брой публикации в България е обясним от гледна точка на 
факта, че водещият специалист в областта на обобщените мрежи е научният 
ръководител чл.-кор. проф. дтн дмн Красимир Атанасов, но бих препоръчал 
бъдещи научни резултати да бъдат популяризирани най-вече в чуждестранни 
списания. По-голямата част от публикациите са самостоятелни,  2  са с двама, 
а  1  –  с трима автори.    

В авторската справка са посочени  16  цитирания на  5  публикации. 

4. Лични впечатления 
Познавам Димитър Димитров във връзка с работата му по софтуерния 

пакет  GN Lite.  Присъствал съм на представяне на последния продукт в Ин-
ститута по биофизика и биомедицинско инженерство на БАН. Считам, че 
асистент Димитър Димитров е изграден професионалист и в това му качество 
съм търсил и съм получил негово компетентно мнение (отразено и в дисер-
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тационния труд) относно  .NET  реализация на обобщени мрежи. В своя кни-
га съм посочил като основен източник свързания с дисертационния труд об-
зор “Софтуерни продукти, реализиращи обобщените мрежи”. 

Посоченото в настоящото становище е основание на оценя положител-
но дисертационния труд и да гласувам в Научното жури “за” присъждането 
на образователната и научна степен “Доктор” в професионално направление  
4.6 “Информатика и компютърни науки” по научна специалност  01.01.12 
“Информатика” на Димитър Георгиев Димитров.  

 
 
 

20 август 2013 г.                     Изготвил:   
 
                                                             / доц. д-р Валери Петров Гочев, 

Висше училище “Колеж по 
телекомуникации и пощи” – София / 
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