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ЕЛИЦА ЗДРАВКОВА СПАСОВА 

 

на тема: 

МОДЕЛИРАНЕ И СИМУЛИРАНЕ НА ИНТЕЛИГЕНТНИ 

АЛГОРИТМИ ЧРЕЗ НЕВРОННИТЕ МРЕЖИ 

представен за придобиване на образователната и научна степен „доктор” 

 

област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика 

Професионално направление: 4.6 "Информатика и компютърни науки" 

докторска програма „Информатика“ 

 

 

Рецензията e изготвена въз основа на ЗРАСРБ, правилника за прилагане на 

ЗРАСРБ, правилника на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски" (ШУ), 

съгласно заповед № РД-16-263/21.10.2017 г. на Ректора на ШУ и на основание на 

решенията на първото заседание на Научното жури. 

 

1. Актуалност и значимост на разработвания научен проблем 

Дефинираната проблематика е актуална и значима за науката и практиката. 

Проучваният проблем се отличава с обширност и сложност. Това обстоятелство 

ограничава възможностите за цялостното му изучаване и налага изследванията да бъдат 

извършени при определени допустими ограничения. Те целенасочено се свеждат до 

анализиране на алгоритми за обучение на невронни мрежи и разработване на 

стимулационни модели за тяхното приложение при решаване на практически проблеми. 

В съответствие с посоченото, коректно са формулирани обект, предмет и цел на 



дисертационния труд.  

Обект на изследването са изкуствените невронни мрежи. Изкуствените невронни 

мрежи като част от Машинното обучение разглеждат множество различни алгоритми и 

начини за самоусъвършенстване при изпълнението на дадена дейност и запомнянето на 

определена информация. 

При все по – голямото разнообразие на алгоритми за обучение на невронни мрежи 

възниква като съществен въпроса за тяхната ефективност и оптимизиране. Възниква 

необходимост от по–голяма яснота за предимствата и недостатъците на отделните 

алгоритми за обучение, както и възможностите за тяхното приложение при решаване на 

реални задачи. При това разглеждането на различни начини и инструментариуми за 

конструиране на невронни мрежи може да даде повече информация за тяхната 

ефективност и характерни особености. При изследването на тези особености, като 

положителни страни и недостатъци, може да бъде направена и оптимизация на някои от 

характерните алгоритми.  

Предмет на изследване в дисертационния труд са различни начини на реализация 

на изкуствени невронни мрежи, като структура и алгоритми за обучение, както и 

възможна модификация на известни алгоритми с цел по – голяма ефективност. 

Основната цел на дисертационния труд е разработването на алгоритми за 

обучение на изкуствени невронни мрежи. 

За постигането на целта на дисертацията са изведени три научно-изследователски 

задачи: 

1. Анализ на различните видове изкуствените невронни мрежи, проучване на 

основните известни алгоритми за тяхното обучение.  

2. Реализации на изкуствени невронни мрежи чрез различни среди и инструменти, 

проследяване на възможностите за тяхното обучение. Изследване на силните и слаби 

страни на различните методи за реализации на невронни мрежи.  

3. Моделиране на алгоритми за обучение на изкуствени неврони мрежи. 

Подобряване на съществуващи стандартни алгоритми чрез използване на невронни 

мрежи. 

Логиката на изложението в дисертационния труд, както и постигнатите научни 

резултати красноречиво и недвусмислено подкрепят правилния избор на тема.  

Научно-приложните резултати в дисертационния труд напълно потвърждават 

корелацията между темата на дисертацията и съдържанието на разработката. 

Хипотезите при изследванията са:  

- Използването на подходящи среди и инструменти за имплементиране на 



невронните мрежи ще подобри тяхната ефективност;  

- Невронните мрежи могат да бъдат използвани за модифициране на 

съществуващи интелигентни алгоритми. 

2. Обща характеристика и структура на дисертационния труд 

Представеният дисертационен труд е в обем от 193 страници и включва: увод, 

изложение в три глави, заключение, 32 приложения, списък на използваната литература. 

Констатира се целенасоченост, балансираност и добра логика. В основния текст се 

съдържат 65 фигури и 12 таблици, което дава възможност за адекватно онагледяване.  

Структурата отговаря на целта и поставените за решаване задачи.  

Заглавието на темата е прецизирано през последната година на обучение и засяга 

актуалната тематика за съвременното развитие на информационните технологии от 

областта „Изкуствен интелект“, свързана с моделирането на невронни мрежи. Темата 

отговаря на съдържанието и конкретизира разработката си до моделирането на различни 

елементи и задачи в областта. 

В увода е очертана актуалността на темата на дисертационния труд. Дефинирани са 

обектът и предметът на изследването, основната цел и задачи и работната теза. 

Представени са методите на изследването.  

Първа глава е въвеждаща в разгледаните проблеми и прави преглед на 

изкуствените невронни мрежи включително многослойните и алгоритмите за обучение. 

Има и добре подбрани примери за тяхното приложение. 

Във втора глава са разгледани инструменти за моделиране на невронни мрежи 

включващи софтуерни симулатори, разработени от докторанта методи и модели, които са 

изследвани в различни среди и с многообразни данни. 

Трета глава е посветена на разработената от докторанта среда за тестване на 

моделите и имплементацията и при различни модели на невронни мрежи. Предлага се 

модификация на алгоритъм за търсене на маршрут. Приведени са резултати от 

изследванията, анализът и изводи за качеството на обучение на невронните мрежи при 

различните алгоритми. 

Приложенията, таблиците и фигурите отразяват вярно и подробно изложените 

твърдения, резултати, анализи и изводи по тях. 

Коректно са цитирани от докторанта източници, от които 18 са на кирилица и 98 на 

английски.  

Заключението обобщава основните изследвания и изводи направени в 

дисертацията. 



В края на дисертацията докторантката формулира добросъвестно и точно 

основните научни и научно-приложни резултати, получени от цялостното изследване на 

дисертационния труд. 

 

3. Оценка за автореферата 

Авторефератът в обем от 54 страници е изготвен съгласно изискванията на ЗРАС и 

ППЗРАС. Той е издържан в структурно отношение, съдържа основни проблеми и насоки 

за тяхното решаване, коректно отразява логиката и последователността на 

дисертационния труд.  

Авторефератът дава пълна представа за научната стойност и практическата 

приложимост на постигнатите научни и научно-приложни резултати от докторанта. 

Показва уменията на докторанта да синтезира и обобщава, за да представи своите 

най-важни идеи и изводи. 

 

4. Оценка на научните резултати и приносите на дисертационния труд 

Посочените научни и научно-приложни резултати показват задълбочени 

теоретични знания в изследваната проблематика и способност за провеждане на 

самостоятелни научни изследвания. 

Справката за приносите на дисертационния труд е обективна и отразява коректно 

научно-теоретичната и практико-приложна стойност на труда. Приемам формулираните 

научни и научно-приложни резултати в дисертационния труд и считам, че те са лично 

дело на докторанта и отговарят на изискванията на действащата нормативна уредба за 

получаване на образователната и научна степен „доктор“. 

Научните резултати са: 

1. Предложен e метод, който свързва архитектурата на невронната мрежа с 

мрежите на Петри и позволява построяването на подходящ модел, 

съответстващ на решаваната задача (Алгоритъм т. 2.3.2).  

2. Разработени е модифициран метод за търсене на маршрут в пространство на 

състоянията при определени ограничения. Предложения подход използва 

невронна мрежа, която реализира логическа функция и задава тегло на всяко от 

намерените решения (Алгоритъм т. 3.4.2).  

 

Научно-приложните резултати са: 

3. Разработен е  метод, който отчита спецификата в архитектурата на невронната 

мрежа при моделиране на конкретна задача чрез апарата на мрежите на Петри. 



4. Направена е подходяща модификация на известен метод за търсене на маршрут 

в пространство на състоянията при определени ограничения чрез невронна 

мрежа, която реализира логическа функция и задава тегло на всяко 

алтернативно решение. 

5. Самостоятелно е разработена софтуерна среда на езика Visual Prolog за 

тестване на алгоритмите и структурата на невронните мрежи, която е 

приложима и за обучение в университет. 

6. Реализирани са 7 стандартни логически функции и алгоритъм за търсене на 

конкретен маршрут между пространствено разположени обекти. 

 

5. Литературна осведоменост и компетентност на докторанта 

Научно-литературната осведоменост и компетентност на автора не търпи 

възражения.  

В библиографската справка към дисертационния труд са посочени релевантните по 

темата литературни източници, които намират отражение и коментар в разделите на 

дисертацията.  

По подходящ начин са компилирани и систематизирани съществуващите мнения, 

добрите практики и чужд опит в многообразието и противоречивото разбиране на 

изследвания научен проблем. За това допринася и личният опит на автора, който е 

преподавател във ФМИ, катедра „Компютърни системи и технологии“ на ШУ „Епископ 

Константин Преславски“ по учебни дисциплини кореспондиращи с тематиката на 

дисертацията.  

Образованието, квалификацията и професионалното развитие на Елица Спасова са 

дали възможност задълбочено и обективно да формулира и оцени проблемите, изследвани 

в дисертационния труд. 

6. Публикации и участия в научни форуми  

Резултатите от изследванията по темата на дисертацията са коректно представени 

пред научната общност с 5 научни публикации, което е показател за задълбочените 

научни интереси на докторанта. Те са дали възможност за популяризиране на научни 

резултати, получени в хода на изследванията. Отличават се с целенасоченост и 

аналитичност, добре аргументирана авторова позиция и отразяват постиженията на 

дисертационния труд. 

Научните публикации са направени в индексирани в международно признати бази, 

като тези които са съвместни с научния ръководител са в списания, индексирани в Скопус 



(COMPUTER MODELLING & NEW TECHNOLOGIES) и WoS  (International Journal of 

Advanced Computer Science and Applications). 

Резултати от изследването в дисертационния труд, публикувани в индексирани 

списания (N. Nenkov, E. Zdravkova, “Implementation of a Neural Network Using Simulator 

and Petri Nets”, International Journal of Advanced Computer Science and Applications 

(IJACSA), 7(1), 2016.) са цитирани от други автори. 

Нямам съвместни публикации с докторанта.  

 

7. Критични бележки 

Дисертантът представя научен труд, в който ясно се вижда професионализмът, 

добрата теоретична подготовка и са доказани възможности за по-нататъшна 

изследователска дейност. Това ми дава основание да отправя конкретни препоръки с цел 

задълбочаване на постигнатото досега.  

Независимо от получените резултати могат да се направят и следните бележки и 

препоръки: 

1. На първо място считам, че дисертационният труд би могъл да спечели при по-

фокусирано представяне на изследователските резултати. Изводите към отделните 

глави са обширни и описателни. Биха могли да преформулират така, че да се сведат 

до по-малък брой и да бъдат по-ясни.  

2. Големият брой приложение не винаги допринася за по-голяма яснота на 

изложението. Би могло да се намалят и покажат само характерните за моделите 

илюстрации без излишни подробности. 

3.  Не е добро качеството на изображение някои от фигурите (фигури 2.38, 2.39, 2.40, 

2.41 и други). За целта биха могли да се изнесат като приложения с по-голям 

размер. 

4. Могат да се направят препоръки за по-доброто текстово оформление и избягване на 

правописни грешки, които са допуснати дори в изводите и описанията на 

алгоритмите. 

5. Препоръчително е научните изследвания на докторанта да продължат и в бъдеще 

по изследваната проблематика и резултатите от тях да бъдат публикувани в 

международни издания, за което докторантът има научен потенциал. 

Направените по-горе критични бележки по никакъв начин не намаляват качествата 

и достойнствата на дисертационния труд, който остави отлично впечатление у мен. Те се 

привеждат единствено като препоръки за неговото подобрение, в случай че докторантът 

реши да го публикува като монографично изследване. 



 

6. Лични впечатления за докторанта 

Не познавам лично докторанта Елица Спасова. Впечатленията ми са изцяло 

формирани въз основа на запознаването с дисертационния труд, автореферата и 

публикациите по дисертацията. Те показват сериозен и ерудиран изследовател, 

добросъвестен научен работник със задълбочена теоретична подготовка и доказана 

способност за самостоятелни научни изследвания. 

Нямаме съвместни публикации и разработки. 

 

7. Заключение 

Представеният дисертационен труд е изготвен самостоятелно от докторанта, 

отговаря на изискванията на ЗРАСРБ и правилника за прилагане на ЗРАСРБ. Изпълнени 

са и специфичните критерии, на ФМИ към ШУ „Еп. К. Преславски“.  

Постигнати са значими научни резултати, които показват теоретичните познания и 

способностите на докторанта да провежда самостоятелни научни изследвания. 

Резултатите в този труд са с научен и практико-приложен характер и ми позволяват 

да потвърдя, че докторанта Елица Здравкова Спасова изпълнява напълно изискванията 

за придобиване на образователната и научна степен „доктор”. 

 

8. ОЦЕНКА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

 

Предлагам убедено своята положителна оценка на представения дисертационен 

труд на тема „МОДЕЛИРАНЕ И СИМУЛИРАНЕ НА ИНТЕЛИГЕНТНИ АЛГОРИТМИ 

ЧРЕЗ НЕВРОННИТЕ МРЕЖИ“ и препоръчвам на уважаемото научно жури да присъди 

образователната и научна степен „доктор” по Професионално направление: 4.6 

"Информатика и компютърни науки" на автора на дисертационния труд ЕЛИЦА 

ЗДРАВКОВА СПАСОВА. 
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