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1. Актуалност 

 Актуалността на темата е безспорна. Във все повече случаи се оказва, 

че класически модели за анализ данни, изградени на основата на 

разпределние на Гаус, не отразяват реални ситуации. Това е особено видно в 

икономиката. От тук задачата за избор на модел, измежду множество не-

Гаусови разпределения, става много актуална. Решаването на тази задача 

изисква както теоретични изследвания, така и създаване на работещи 

процедури за избор на модел в условията на големи данни и разпределения с 

тежки опашки. 

 В дисертацията са разработени задълбочено и двете страни на 

проблема. 

2. Съдържателен анализ на постиженията в дисертацията 

 Дисертацията е развита в увод, три глави, заключение, три приложения, 

библиография и предметен указател. Общо 163 страници. Списъкът с 

цитирани източници включва 69 заглавия. Написана е на английски език. 



 Обзорната част на дисертацията е разработена компетентно в увода, 

първата глава и приложения А и В. Очевидно е доброто познаване на 

източниците, които формират базата за развитие на идеите на автора. Прави 

много добро впечатление систематичното и целенасочено представяне на 

основните концепции, теории и резултати. Изнасянето на основните 

положения от теорията на информацията на Шенън и δ-функцията на Дирак в 

приложения прави тази част на дисертацията по-компактна, като в същото 

време предлага необходимата информация на читателя. Аналогията на MDL 

подхода с идеите залегнали в т.н. сложност на Колмогоров и други основни 

методологични подходи е представена убедително.  

 Основните теоретични резултати са представени във втората глава 

"Сложност на разпределение (Distribution complexity)". Подходът за решаване 

на проблема с разходящия интеграл на сложността е интересен и елегантен. 

Изолирането на компонентите водещи до безкрайна сложност с помоща на  с 

ограниченията по параметрите на локация и мащаб, както и техниката на δ-

функцията на Дирак позволява сравняване на различните модели. Този 

подход е разработен за сравняване на t-разпределние на Стюдънт с 

многомерно Гаусово разпределение. В случая, t-разпределнието е избрано 

като представител на класа разпределния с тежки опашки. Този избор 

позволява да се илюстрират предимствата и ефективността на MDL подхода, 

но според мен изборът на по-типичен представител от този клас би било по-

убедително. 

 Третата глава е посветена на приложимостта на разработения 

теоретичен апарат. С помощта на симулация е демонстрирана ефективността 

на подхода. Разработените алгоритми и прототипи позволяват реализация на 

софтуерни приложения за потребностите на практиката. 

3. Научни и научно приложни приноси 

 Приемам авторската справка за направените приноси. Има достатъчно 

доказателства за оригиналността на проведените изследвания и постигнатите 

резултати, а също и за авторството на Боно Нончев. 

4. Публикации на автора по дисертацията 

 Кандидатът е представил три публикации чрез които са апробирани 

резултатите от дисертацията и седем доклада, представени на различни 

форуми. Трите статии са с единствен автор. Не разполагам с данни за 

цитирания от други автори. 

  



5. Критични бележки и препоръки 

Към дисертацията могат да се отправят и някои критични бележки, които са 

от формален характер: 

 Използването на едиина номерация за теореми, леми, алгоритмите и 

дефиниции, като в същото време за формулите се използват различни 

номера, е малко подвеждащо. 

 Текста има нужда от прецизиране. Например на стр. 69 има 

незавършено изречение. Забелязаните грешки и неточности не се 

отразяват на разбирането на смисъла, който автора е искал да изрази. 

6. Качество на автореферата 

 Авторефератът е направен съгласно изискванията и пълно отразява 

резултатите получени в дисертационния труд. 

Заключение 

 Дисертацията е самостоятелно и оригинално изследване на Боно 

Нончев. Темата е актуална и дисертабилна. Постигнатите от докторанта 

научни и научно-приложни резултати са без съмнение значими и напълно 

достатъчни по обем и качество за присъждане на образователна и научна 

степен “доктор” специалност 4.5. „Математика”, съгласно ЗРАСРБ и 

правилниците на СУ "Св. Климент Охридски" и ФМИ за прилагането му.  

 

 Убедено ще гласувам ЗА присъждане на образователна и научна 

степен “доктор” на Боно Нончев по специалност 4.5. "Математика" и 

приканвам останалите членове на научното жури да гласуват по същия 

начин. 
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