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СТАНОВИЩЕ 
 

за дисертационния труд на редовен докторант Петър Младенов Василев 
на тема “Интуиционистки размити множества с функции на 
принадлежност и непринадлежност в метрична релация” 

за придобиване на образователната и научна степен “Доктор”  
по професионално направление 4.6 “Информатика и компютърни науки”  

и шифър 01.01.12 “Информатика” 
 
 
 
1. От представената професионална биография на кандидата се вижда, че редовният 
докторант Петър Василев е роден на 04.09.1981 г. в София. През 2006 г. той става бакалавър 
във Факултета по математика и информатика при Софийски Университет „Св. Климент 
Охридски”, а през 2009 г. – магистър във Факултета по приложна математика и 
информатика на Техническия университет  – София. От 01.01.2010 г. е редовен докторант в 
ИБФБМИ – БАН, където преди това е работил като специалист от 2005 до 2009 г.  

2. Дисертационният труд на Петър Василев е в обем от 148 страници и е съставен от увод, 
три глави, заключение, съдържащо приносите на дисертационния му труд, библиография 
със 123 заглавия, списък на публикациите по дисертационния труд, списък на фигурите и 
списък на таблиците. По същество резултатите му са научни, научно-приложни и приложни.  

Дисертационният труд е посветен на актуална област на границата между теорията на 
размитите множества и математическия анализ. 

Без да се спирам на съдържанието, ще очертая най-съществените според мен приноси в 
дисертацията. Те се изразяват в дефинирането на Интуиционистки Размити Множества 
(ИРМ), чиито  функции на принадлежност и непринадлежност са в предварително зададена 
метрична релация и в изследването на свойствата на тези функции, както и на породените 
от тях ИРМ. Дефинирани са нови норми, които позволяват модификации на някои от 
модалните оператори, дефинирани над ИРМ. Важни от гледна точка на теорията на ИРМ са 
и изследванията, свързани с композицията на някои от разширените модални оператори. За 
нуждите на изследванията се е наложило изучаването на някои техники от областта на 
математическия анализ, които са позволили на Петър Василев да намери решения (веднага 
трябва да се отбележи – от значителна степен на сложност) на показателното уравнение  

ax + bx = 1 
и на триномиалното уравнение  

zn –δ z = 1, 
където n > 0 е реално число. Доказани са и редица други неравенства, свързани с Бета и 
Гама-функциите на Ойлер. Тези резултати са помогнали на докторанта успешно да реши 
проблем, формулиран от мен преди няколко години. 
 
Като научен ръководител на Петър Василев, мисля, че не е редно аз да давам оценка за 
качествата му. Бих искал да отбележа само, че той подготви дисертационния си труд точно 
в рамките на предвидения за целта тригодишен срок, в края на който направи предзащита. 
През тези три години той се прояви като инициативен и самостоятелно мислещ и работещ 
специалист, постигнал с много труд и упорство значими научни резултати. 
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Авторефератът отразява съдържанието на дисертационния труд и съответства на 
изискванията на ЗРАС.  

 
3. От приложената справка се вижда, че Петър Василев е автор на 9 публикации, свързани с 
дисертационния му труд, но извън този списък той има и повече от 40 други публикации. 
От 7-те му статии, 6 са в списания, от които една – в списание с импакт-фактор ([8]), две – в 
списание с SJR-индекс ([5, 6]), една – в тематичен сборник на Полската АН ([9]). Двата му 
доклада също са пред конференции, свързани с тематиката на дисертационния му труд.  
 
Ще отбележа и факта, че негов доклад е публикуван в сборника с доклади на IEEE-
конференцията “Intelligent Systems”, София, 2012 г. Като председател на Организационния й 
комитет искам да отбележа, че тя е от много високо световно ниво – приети са само около 
35% от подадените доклади, всеки от които е трябвало да има по 3 положителни рецензии, 
за да бъде допуснат. Освен това, статията му е отличена като една от най-добрите и  Петър 
Василев бе поканен от Програмния комитет на конференцията да представи разширена 
статия на същата тема, която ще бъде публикувана в специализирана поредица на Springer.  
 
Докторантът е представил списък с четири цитирания, но например в моята монография  
           Atanassov, K. On Intuitionistic Fuzzy Sets Theory, Springer, Berlin, 2012 
съм цитирал 6 негови статии. 
 
4. Петър Василев има активно участие в четири проекта на ФНИ, в два европейски проекта 
и в два вътрешноинститутски проекти.  
 
Наукометричните показатели на Петър Василев са по-високи от изискванията, които имаше 
комисията по математически науки при ВАК допреди три години и на тези, които Научният 
съвет на ИБФБМИ-БАН е приел за нашите докторанти. 

Казаното по-горе е основание да дам положителна оценка на дисертационния труд и 
материалите към него и да препоръчам на уважаемите членове на Научното жури, 
назначено със Заповед № 464/14.12.2012 на Директора на ИБФБМИ, да гласуват за 
присъждането на Петър Младенов Василев на образователната и научна степен “Доктор” 
по научната специалност  4.6 “Информатика и компютърни науки” и шифър 01.01.12 
“Информатика”. 
 
 
10.02.2013 г.                     Изготвил становището …………………………............ 
                                                                   (чл.-кор. проф. дмн дтн Красимир Тодоров Атанасов, 
                                                                     Секция “Биоинформатика и математическо  
             моделиране", ИБФБМИ – БАН, София) 

 


