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Brpxy AuceprarlrroHeH Tpy.4 ta npu4o6nnane na o6pasouareana u

HayqHa cTeneH,,,qorrop"

Anrop na 4uceprarrrroHHlt, rpya: Kaveu Hlrr<o:laee Crofixon

Tena ua ArrceprarrrroHnus rpyA: ,,OBPABOTKA, AHAJII,I3 LI I43BJII4TIAHE HA

3HAHI4JI OT |OJIEMI4 MACIIBI4 AAHHI4 HA ECTECTBEH E3I4K I{PE3 MAIIII4HHO

OEYqEHI4E"

r{.nen na Hayqnoro xTpH: ,{orl. a-p Muaeu fropaaro" flerpoe, @MI4 na CY

Ilpo0ecuonanno HarrpaB,'reHue: 5.3. KouyHraraulroHHa u KoMnrcTtpHa rexulr(a

Ocronanne 3a npeacraBcHe Ha crauoBuulero: yqacrue B cr,craBa Ha HayqHoro xypu no

3aullrra Ha ArrcepraqHoHHr.r, TpyA carnacno 3anogeA Ne OX-5.3.30/22.07 .2021r. Ha

Perropa ua TY-CoQur.

l. Axrya.fluocr ua parpa6orrannq B aucepraurroHHu, TpyA npo6.nenr B HayrrHo H

HayqHonpnJror(Ho ornollreHlre. Crenerr lr HHBa Ha ar(ryaJrHocrra Ha npo6,retra u
KoHKperHrrre 3a4avu, parpa6oreH[ B auceprarrnqra.

O6pa6orxa, a*u 43 u I.I3BJrr.rqaHe Ha 3HaHug or roJIeMH MacHBLI aaHHH Ha ecrecrBeH

e3HX qpe3 u3noJI3BaHe Ha CbBpeMeHHr.I MeTOAH I.t TeXHIIKI.i OT H3I(yCTBeHr,rrT HHTeJTeXTU 14

MaurI.IHHo o6yueuue ca eAHa or uaii-6ypuo pa3Br.rBarrlrrre ce o6lacru B cr,BpeMeHHHTe

KoMnrorbpHu HayKla H uHSopuaquonuH TexHoJrorur.t. ,{ucepraqlroHur.rqlrpya e rrocBereH Ha

Meroar.ITe:a o6pa6orra Ha roJreM[ MacHBH or HecrpyKTyprrpaHu AaHHr.r u H3BJrrrqaHe Ha

3HaHH' OT TrX C H3nOJBBaHe Ha flOAXOATUIIr CTpymypfi Or AaHHr.r, MeTOAH, arnrOpETMH t.l

cotf tyepnr.r apxr4TexTypll 3a nocrrlraHe Ha onrlrManH14 pe3ynrarr.t.

C orle,q Ha roBa N,roxe,[a 3aKJlrcqHM. qe reMara Ha npeacraBeHara .[Hcepraur.rq e B

H3x.[roqrarerHo aKTyaJrHara o6,racr Ha KoMyHurauttonHara H KoMrrrorrpHa rexHrrxa

locpeAcrBoM H3cJIeABaHe r.r npHnaraHe Ha a!'rropurMH 1., MaIITIzHHo o6yuenue.

2. Creuen Ha rro3naBaHe cr,croqHuero Ha npo6,relra H TBoprrecxa

nHTepnpeTarII,fl Ha Jr[TeparypHrrs MaTepHaJr.

Kauauaara e MHoro 4o6pe :ano:uar c o6:racrra Ha Ir3cJIeaBaHe - ToBa rroxa3Bar

urlTr.IpaHlrre u pe$epupanr.r 139 :rureparypulr l3ToqHHKa, [peA]iMHo na uyxa/aur:ruficxrl

e3HK, or peHoulrpaHrl cnHcaHH, u crarlnu n ronQepeuuuu! BKJloqBaIuo tt 4ocrart veH 6pofi

ny6luxaqar.r - u ay'r.rr Ll TexHoJrorr4qHr.r or nocneAHuTe I 0 roausu.



3. Съответствие на избраната методика на изследване и поставената цел и 

задачи на дисертационния труд с постигнатите приноси – Обект на изследването в 

дисертационния труд са големи масиви от неструктурирани данни като специално 

внимание се обръща на обработването на текстови документи на естествен език с 

правен характер. Предмет на дисертационния труд е изследване на методи и алгоритми 

за обработка на текстови документи на естествен език чрез машинно обучение с цел 

създаване на модел за обработка на съдържанието на документите. 

 Избраната методологията на изследване е подходяща за постигане на целите на 

дисертационният труд, а именно посредством използване на следните научни методи: 

• Проучване на литературни източници в областта на обработка на текстови документи 

на естествен език чрез машинно обучение; 

• Проектиране на методология за обработка на текстови документи на естествен език с 

правен характер чрез машинно обучение; 

• Проектиране и имплементация на методи и алгоритми за машинно обучение за 

извличане на знания и изграждане на модел за структурата и съдържанието на текстови 

документи на естествен език с правен характер; 

• Провеждане на експеримент за оценка, валидация и верификация на предложената 

методология и създадения модел 

• Статистически методи за обработка и представяне на получените експериментални 

данни. 

4. Приноси на дисертационния труд: приемам приносите, на докторанта, като 

ги характеризирам на научно-приложни и приложни. Бих препоръчал да се обобщят 

приносите по следният начин: Научни-приложни: 1. Предложена е методология за 

обработване на неструктурирани данни под формата на правни документи от вида 

декларации за поверителност с използване на машинно обучение; 2. Предложен е 

метод подход за формиране на обучаващо множество данни чрез автоматично 

анотиране на декларации за поверителност посредством използване на невронни 

мрежи и клъстеризация; 3. преглед и анализ на методи и алгоритми за всеки от етапите 

на подготовка, анотиране и класификация на декларации за поверителност; и 

Приложни приноси: 4. Имплементирани и експериментално са изследвани алгоритми 

за всеки от етапите на подготовка, анотиране и класификация на декларации за 

поверителност; 5. Дефинирани са подходяща конфигурация и параметри на модел за 

класификация на декларации за поверителност, с които се постига висока точност на 

класификацията и ниска изчислителна сложност. 

5. Публикациите по дисертационния труд - резултатите от работата са 

публикувани в общо 6 реномирани научни издания, от които всичките са на английски 

език. Брой статии, представени по конкурса са шест на брой, от които три в научни 

списания и три в сборници на научни конференции. Като две от статиите са 

самостоятелни, а в три от статиите е първи съавтор. В случая смятам, че същественият 



принос на докторанта е видим. 

6. Мнения, препоръки и бележки.  Авторефератът е добре направен и точно 

отразява дисертационния труд. Имам забележка, че няма приложен списък с 

цитираната литература в автореферата. Като научен труд, подлежащ на самостоятелно 

разпространение, отделно от дисертацията, следва да се допълнят източниците, които 

са използвани. Към представената дисертация нямам съществени забележки, тя е 

старателно оформена и добре подредена.   

 Като забележка в оформлението на документите - на три от статиите, 

съответно [3], [5] и [6] от "Списък на публикации по дисертационния труд", не са 

посочени страници на отпечатване. На публикация [6] не е посочено и заглавие. По 

справка от приложената бележка се вижда, че заглавието на статията е "Analysing 

privacy policies". Следва подобен вид справки да се изготвят по-прецизно. 

 От представеното до тук е видно, че разглежданата дисертация напълно 

отговаря на изискванията на ЗРАСРБ, Правилника за прилагане на ЗРАСРБ, и 

съответните вътрешни правилници за присъждане на образователната и научна степен 

„доктор”. Отправените коментари, забележи и препоръки по никакъв начин не 

намаляват приносите на докторанта по същество. Не познавам докторантът лично от 

преди конкурса и нямам лични впечатления, извън мнението ми, съставено по 

представените ми документи – а именно, че колегата е високо квалифициран 

специалист със задълбочени познания в областта на дисертацията.   

 В заключение давам положителна оценка на представената дисертация и 

предлагам на уважаемото научно жури, по обявената процедура за защита на докторска 

дисертация в Технически университет – гр. София, да присъди образователна и научна 

степен доктор в професионално направление: "5.3. Комуникационна и компютърна 

техника" на автора на дисертационния труд Камен Николаев Стойков.  
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