
 

 

 

 

 

 

С Т А Н О В И Щ Е 

 

от проф. д-р Красимира Стоянова Проданова, 

Факултет по Приложна математика и информатика – ТУ-София 

 

по материалите, представени за защита на дисертационен труд 

на Боно Стойчев Нончев 

на тема: „MDL принцип за избор на модел при анализ на данни” 

 за получаване на 

образователна и научна степен „доктор” 

по професионално направление 4.5 „Математика”, 

научна специалност „Теория на вероятностите и математическа статистика” 

 

Член съм на научното жури по защита на този дисертационен труд съгласно 

Заповед № 8038/ 05.06.2015 г. на Ректора на СУ «Кл. Охридски», издадена на 

основание на решение на ФС на ФМИ (от 26.05.2015 г.) за провеждане на защита на 

докторска дисертация. Съгласно решението на първото заседание на научното жури, 

състояло се на 15.06.2015 г., представям становище по дисертационния труд.  

 

Запознах се с представените от дисертанта Боно Нончев изискуеми документи и 

трудове. От тях се убедих, че кандидатът удовлетворява изискванията по Глава 2 от 

ЗРАСРБ: придобил е о.к.с. магистър (по специалност «приложна математика», 

магистърска програма «Вероятностите и статистика») през 2010 г. от ФМИ на СУ. Той 

е положил успешно всички изпити по индивидуалния учебен план и е отчислен с право 

на защита. Представянето на дисертационния труд и неговата предзащита пред 

специализирано звено се състоя на 27.04.2015 г. 

Дисертационният труд е на английски език, представен в печатна и електронна 

форма и отговаря на съвкупността от критерии и показатели за придобиването на 

научната степен «доктор» съгласно ЗРАСРБ , неговия Правилник и Правилника на 

ФМИ при СУ «Кл. Охридски».  

 

1. Кратки биографични данни 

 

Боно Нончев е завършил средното си образование в ОМГ «Академик К.Попов» – 

Пловдив, а висше образование във ФМИ на СУ като о.к.с. магистър със специалност 

«Вероятности и статистика». От 2010 г. е зачислен в докторантура по «Теория на 

вероятностите и математическа статистика» къв катедра ВОИС с  научен ръководител 

доц. д-р Пламен Матеев. Владее английски и немски език. Работил е като софтуерен 

специалист в множество престижни фирми с офиси ситуирани в България, Португалия, 

Великобритания. През учебната 2008/2009 е бил хоноруван асистент по «Статистика и 

емпирични методи» и по «Кодиране и теория на информацията» във ФМИ на СУ.  

В периода 2012-2014 г. Боно Нончев е член на колектива на два научни договора 

към ФНИ и на колектива на един Европейски научен договор от Оперативна програма 

«Развитие на човешките ресурси». 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2. Общо описание на дисертационния труд и представените към него научни 

публикации: 

• Дисертационен труд за получаване на образователната и научна степен 

„доктор” по научната специалност „Теория на вероятностите и математическа 

статистика”, общо 165 стр., състоящ се от 5 глави, от които първата е Въведение и 3 

приложения, авторска справка и Литература (включваща 69 заглавия). 

• Автореферат на дисертационния труд – 31 страници, на български език, представен 

в печатна и електронна форма. 

• Научни публикации на кандидата: 

• Боно Нончев е автор/съавтор общо на 11 научни статии и доклади на конференции. 

Две от статиите са в рецензирани списания, 7 в сборници от трудове на международни 

конференции и 2 са доклади на научни сесии. 

• Представени научни статии и доклади, свързани с резултатите от 

дисертацията: 8 броя 

Те се разпределят така: 

• Научни статии в рецензирани списания – 1 брой (Излязла от печат, на английски 

език); 

• Научни статии в рецензирани сборници от трудове на международни 

конференции – 2 броя (Излезли от печат, на английски език); 

• Научни доклади  на конференции и на научни сесии – 5 броя. 

• Всичките тези  статии и доклади са  самостоятелни. 

Следователно, кандидатът удовлетворява науко-метричните критерии от Чл.4 

ал.1 от Правилника на ФМИ за прилагане на ЗРАСР: поне 2 публикации в рецензирани 

издания, като поне една е в списание. 

  

3. Анализ на научните резултати и приноси в представения дисертационен труд 

и свързаните с него публикации 

 

Целта на  дисертацията, е при дадено множество от алтернативни вероятностни 

разпределения и извадка да се намери тази фамилия от свързани разпределения 

наречена модел, която най-добре описва данните т.е. модел който да притежава в 

достатъчна степен качествата «обяснителна сила» (goodness of fit) и обобщимост  

(generalizability).  

За намирането на такива модели е избран и приложен принципа на минималната 

дължина на описанието (MDL) и по-конкретно моделите с нормализирано 

правдоподобие (NML). Тъй като при тях се появява проблемът «безкрайна сложност», 

за избягването му в Глава 3 и Глава 4 на дисертацията са поставени и  решени няколко 

подзадачи. 

В първа глава са въведени основни понятия  и означения от теория на 

вероятностите, максимално правдоподобни оценки на параметри на разпределения 

(МПО) и принципа MDL, достатъчни статистики, ентропия, модел. В края са 

разгледани четири известни метода за избор на модел, при които се намира баланс  

между качествата “goodness of fit” и “generalizability”. 

Втора глава е посветена на принципа на минималната дължина на описанието 

(MDL) и модела с нормализирано правдоподобие (NML). Направен е обзор на 

литературни източници по темата в последните 7 години. Разгледана е връзката на 

NML и съответната мярка за сложност на модела, критерият за стохастична сложност 

(SC). Разгледани са някои класически предложения за справяне с разходящия интеграл 

в сложността на модела.  

 В Глава 3 е предложен метод за решаването на  проблема с разходящия интеграл 

на сложността на модела. За целта се въвежда понятието  «сложност на рапределение» 

(DC), което комбинира ограничената сложност  с критерия за стохастична сложност  

 



 

при намирането на разпределението на извадката. С помоща на  DC се изолира 

компонент, на който се дължи «безкрайната сложност», а това  води до възможност да 

се сравняват различни модели. 

Глава 4 е посветена на числени пресмятания. За целта са конструирани 

конкретни алгоритми за избор между различни алтернативни фамилии: сферични  

разпределения, независими разпределения и независими разпределения с параметър за 

форма. Използвани са изведените формули от доказаните в Глава 3 теореми и са 

направени числени пресмятания за сложността на разпределение, като са разгледани 

два експеримента – един симулационен и един с реални данни. 

В Глава 5 е поместена авторската справка на основните резултати и приноси на 

дисертацията, както и се дават насоки за бъдещи изследвания по темата на 

дисертацията.  

 

Считам, че основните научни приноси на Боно Нончев  в дисертационния труд и 

в публикациите към него са отразени правилно в представената от него Авторска 

справка и в Автореферата: 

• Преформулиран е критерият за стохастична сложност, който прилага 

принципа на MDL и това позволява прилагането на SC за избор на модел дори 

когато класическата сложност е безкрайна.   

• Въведено е понятието «сложност на рапределение» (DC), с помощта на  което 

се изолира компонент, на който се дължи «безкрайната сложност», а това  води 

до възможност да се сравняват модели; 

• Конструирани са конкретни алгоритми за избор между различни алтернативни 
фамилии: сферични  разпределения, независими разпределения и независими 

разпределения с параметър за форма; 

• Намерени са механизми и формули за числено пресмятане на сложността на 
разпределения; 

• Построени са практически примери за приложение на пресметнатите сложности.  
 

 

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
 Прегледът на представения дисертационен труд, автореферата и свързаните с него 

научни публикации показват, че той съдържа научни и научно-приложни резултати, които 

представляват оригинален принос в Теория на вероятностите и математическата 

статистика. 

Имайки предвид гореизложеното, считам, че Боно Стойчев Нончев 

удовлетворява всички изисквания на ЗРАСРБ, неговия Правилник и Правилника 

на ФМИ при СУ «Кл. Охридски» по тази процедура и по представения 

дисертационен труд, и убедено предлагам на научното жури да му бъде присъдена  

образователната и научна степен “доктор” в СУ “Кл. Охридски” по професионално 

направление 4.5. Математика, научна специалност „Теория на вероятностите и 

математическа статистика” 

 

16 юли 2015 г. 

Член на научното жури: 

/проф.д-р Красимира Проданова/ 


