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Представям настоящото СТАНОВИЩЕ, съгласно ЗРАСРБ, като член на научното 

жури по защитата на дисертационния труд на Бояна Иванова Гъркова, съгласно 

заповед № 1962/10.07.2015 г. на ректора на ЮЗУ „Неофит Рилски“ – Благоевград. 
 
 

Общи бележки. Представените  от  Бояна Иванова Гъркова материали  са в 

съответствие с Закона за развитието на академичния състав в Република България и 

Правилниците за прилагането му. Дисертантката има  степен Магистър, специалност 

„Информатика” на ЮЗУ „Неофит Рилски“. Зачислена е в докторантура на 01.03.2012 г. 

и е отчислена на 01.03.2015 г. През същия период е водила упражнения по няколко 

дoсциплини като хоноруван асистент. 

 

Актуалност на тематиката. През последните 20-30 години в областта на 

биологическите и медицинските науки успешно се включиха голям брой математици. 

Това важи с пълна сила за такива актуални области на медицината като раковите 

заболявания. Математическите модели на развитието на раковите заболявания 

допринесоха много за изясняването на механизмите на болестта и за назначаването на 

оптимални терапевтични средства и режими.  От друга страна  непрекъснатото 

усъвършенстване на свързаните математически модели в тази област доведе до 

формулиране на нови математически задачи и нови средства за тяхното решаване.  

Поради важността и растящата актуалност на биоматематическите изследвания в 

областта на раковите заболявания приветствам избора на доц. д-р Михаил Колев да 

работи в тази област, както и формулираните от него задачи, поставени на 

докторантката Б. Гъркова.  В общи линии, напълно правилно доц. Колев се е 

ориентирал към съществуващите най-меродавни литературни източници, главно около 

изтъкнатия експерт в областта, проф. Марк Чаплейн и многобройните му съавтори и 

докторанти. От над 20 години насам проф. Чаплейн публикува десетки статии в най-

реномирани биологични, медицински и математически списания.  Неговите приноси 



както във физиологията на раковите заболявания, така и в математиката го определят 

като един от водещите биоматематици в света. 

 

Кратко съдържание на дисертационния труд.  От съдържанието на докторската 

дисертация става ясно, че поставените задачи пред докторантката са в широкия спектър 

на математическото моделиране на раковите заболявания: от избора на няколко 

подходящи базови модели, базирани на ЧДУ, през най-съвременни числени методи  и 

програмни средства, до численото изследване на моделите и интерпретация на 

резултатите в био-медицински термини.  

В изпълнение на поставените задачи, Глава 1 е посветена на литературен обзор на 

съществуващите в световната литература научни статии в областта на математическото 

моделиране на рака.   Литературата съдържа над 120 специализирани научни статии, 

които са разпределени по групи в направения литературен обзор.  Глава 2 е посветена 

на  мрежови методи за решаване на частни диференциални уравнения и по-специално 

на нестандартни диференчни схеми.  Може да се каже, че представените математически 

методи са избрани подходящо, представени са ясно и на добро научно ниво.  Гл. 3 

съдържа описание на раковите заболявания и механизмите на  тяхното протичане във 

времето, както и сведения за тяхната терапия. Описанието е дадено на общо-достъпен 

език и е направено с оглед на формулирането на моделните уравнения в Глава 4, която 

е посветена на два модела на М. Чаплейн и тяхното числено решаване и изследване.  

Двата модела са решавани числено с мрежови методи и решенията са графично 

визуализирани. 

 

Познаване на проблема. Дисертацията представлява внушителен по своите мащаби 

труд от 139 страници, написана е на ясен и достъпен език. Не съм забелязъл печатни 

грешки.  От представения труд може да се заключи, че дисертантката е навлязла в 

съответната научна област, запознала се е с актуалните постижения в нея и е 

представила на ясен език една съществена част от проблематиката в тази  научна 

област. Също така  демонстрирала е значителни умения при използуването на 

програмната система МАТЛАБ, а също така и за писане на формули на Word, което не 

е лесно. 

 

Преценка на публикациите.  Формалните критерии на ЮЗУ за брой публикации са 

изпълнени. В автореферата се твърди, че поредицата LNCS, в която е публикувана една 

от статиите, има импакт фактор. Ще обърна внимание,  че LNCS има SJR (по Scopus), 

но няма импакт фактор по смисъла на ISI's Science Citation Index. На сайта 

http://www.springer.com/computer/lncs?SGWID=0-164-6-1068921-0 

 

http://www.springer.com/computer/lncs?SGWID=0-164-6-1068921-0


може да се прочете следното:  "Not being a journal, but a book series publishing primarily 

proceedings, LNCS is not included in ISI's Science Citation Index Expanded (SCI-E) and 

hence does not have an impact factor." 

 

Критични бележки.   Въпреки общото добро впечатление от представения труд и 

положителното ми отношение към избраната тематика и поставените задачи, за  

съжаление този огромен труд за мен стои незавършен. Основната причина за това е, че 

в него не можах да открия ясно очертани научни и научно-приложни приноси.  

Цикълът от дейности по математическо моделиране на ракови заболявания е 

необходимо да се затвори като получените числени резултати се сравнят с реално 

получени медицински експериментални измервания.  След като това не е направено, не 

може да се говори за научно-приложни приноси. Прилагането на нестандартния анализ 

за числено решаване на системи ЧДУ би могло да се разглежда като принос в 

информатиката (поради новосъздадени програми), но не мисля, че може да се счита за 

принос от гледна точка на математиката. Не можах да си изясня има ли в дисертацията 

оригинални научни (теоретични, математически) резултати. Разглеждат ли се 

математически модели, различни от тези в познатите ни литературни източници? Не 

става ясно доколко базовият модел (4.1)-(4.3) е същият от статия [10].  В модела от 

статия [10]  в дясната част на  у-е  (4.1)  участвува неизвестната функция  f, а в модела 

от дисертацията на мястото на   f стои m (което е известна величина).  Това прави ур-е 

(4.2) откъснато от системата и в такъв случай би трябвало да има по-добри начини а 

числено решаване на системата. Не намерих коментар по този въпрос в автореферата. 

В автореферата е казано, че научните приноси са в численото изследване  (наречено от 

дисертантката още „числен анализ”)  на разгледаните модели. В дисертацията има две 

твърдения за съществуване и неотрицателност на решения на две алгебрични системи 

уравнения, получени при прилагане на нестандартния подход към системите ЧДУ, но 

тези твърдения следват елементарно от общи съображения.  По мое мнение въпросното 

числено изследване не представлява научен математически принос по смисъла на 

Закона за развитието на академичния състав в Република България, където в чл 6 (3) е 

казано: „Дисертационният труд  трябва да съдържа научни или научно-приложни 

резултати, които представляват оригинален принос в науката.”  Подобно е положението 

с Правилника за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в 

Република България, където в чл 27 (3) е казано дословно същото.  Нека добавя, че ако 

дисертацията беше в професионално направление „информатика” бих се съгласил, че 

има оригинални приложни приноси поради създадените  програмни средства за целите 

на численото решаване на с-ми ЧДУ, които допускам, че са изцяло дело на авторката. 

Преглеждайки Протокол 11/27.05.2015 от заседание на катедра Математика на ЮЗУ, се 

солидаризирам с направените бележки от доц. д-р В. Грозданов  („трябва да се 

разграничат много добре резултатите, които са взети от други автори и резултатите, 

получени от  дисертанта”) , както и с тези на проф. д-р И. Гюдженов („ако в 4-та глава 

са взети модели от други автори, които са усъвъвършенствани от докторантката, трябва 

да се цитират тези автори, като се открои реалният принос на докторанта в  



усъвършенстване на конкретния модел”).  Според мен  тези критични бележки са 

съществени и не са отстранени в дисертационния труд. Това обстоятелство не е взето 

под внимание от Факултетния съвет, който  е дал ход на процедурата с Прот. 

11/06.07.2015 без да провери дали и в каква степен са изпълнени направените 

предписания. Склонен съм да допусна, че е налице оригинален принос в численото 

изследване на разглежданите системи ЧДУ, но този принос (ако го има), не е указано 

никъде  в какво точно се състои (по-специално подобно уточнение липсва в 

автореферата). 

Въз основа на горе-изложените критични бележки правя следното : 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Давам отрицателна оценка. Представеният дисертационен труд 

на  Бояна Иванова Гъркова на тема: „Числено изследване на математически модели, 

описващи развитие на ракови заболявания“  не отговаря напълно на изискванията  на 

Закона за развитието на академичния състав в Република България,   както и на  

Правилника за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република 

България, за присъждане на образователната и научна степен „доктор”.  Предлагам 

на уважаемото Научното жури да вземе решение: „Неуспешно защитената дисертация 

да се върне за преработване” съгласно чл. 11 (3) от Закона за развитието на 

академичния състав в Република България.  Като имам предвид значителния по обем 

труд, вложен дотук в дисертацята, вярвам, че дисертантката е способна в рамките на 

няколко месеца да се съобрази с направените критични бележки и да представи една 

подобрена версия на дисертацията си, както и нова версия на автореферат с подробно и 

ясно описание на оригиналните научни и научно-приложни приноси в дисертацията. 

 

 

  24 август 2015 г.                         Изготвил становището: 

 

 

                           дмн Светослав М. Марков, проф., асоц. чл. на ИМИ-БАН 

                     моб. тел.: 0888824567, ел. поща: smarkov@bio.bas.bg 

 

  

 


