
Въпроси за интервю към вестник "ФМИ онлайн"

зададени към доц. Пламен Матеев

Визитка:
– Висше образование: СУ, специалност „Математика - Производствен профил“,
със специализация „Математическа статистика“ ( 1966-1971 г. )
– Част от ФМИ в периода 1972 - до днес (с прекъсване)
– Катедра: ВОИС

Огромен ФМИ опит и разнообразни интереси в областта на Статистиката! Това е доц. Пламен Матеев!

1. Добре дошъл, зад микрофона на "ФМИ Онлайн", доц. Матеев! Най-напред да ви попитам - уморихте
ли се вече от лятната пауза и чакате ли с нетърпение започването на новата учебна година?

Добре заварил! За мен както предполагам и за много от колегите лятната пауза е наситена с ангажименти.
За мен това бяха участие в една конференция, която стохастичната колегия организира на всеки 2
години от почти 40 години, а също и с един малък труд, посветен на историята и развитието на
Вероятностите и Статистиката (т.нар. Стохастика) в България.

Посветих и време на реализацията на една идея, която ме гложди от петнадесетина години. Става дума
за изработване на евтин и ефективен скенер за книги. Всяка помощ за осъществяването на проекта е
добре дошла.

Тази учебна година е последната ми в Университета и не мога да съм безразличен към това, което
оставям и как ще предам щафетата. Задължителните дисциплини няма да останат без продължение,
но за изборните ще трябва да поработя.

2. Колко широкоспектърен може да е един математик? Ще изброите ли всички дисциплини, които сте
водил през последните години?

Има математици с огромно поле на работа. В нашата област, самата Стохастика е с широк обхват,
включва много неща. В почти всяка задачи може да се добави стохастичен елемент и кръгът на
решаваните задачи се увеличава – просто решението вместо конкретно число (констатнта) е променлива
с дадено разпределение – случайна (променлива) величина. Работата ми като математик е основно в
приложения - геология, медцина, биология, финанси, демография, маркетинг, лингвистика ... трудно
мога да ги изброя.

А какви дисциплини водя – единият ми основен курс цели една обща статистическа култура

за информатиците от специалностите Софтуерно инженерство и Информационни системи. Заглавието
"Статистика и емпирични методи" е взаимствано преди 10 години от актуалното тогава ACM Curricula
2001. Естествено съдържанието бе съобразено с традициите във ФМИ, а новото бе обогатяването с
практически упражнения. Изборът на езика R според мен се оказа много удачен.

Друг задължителен курс е "Приложна статистика" за специалност Приложна математика. Софтуерът
към курса е SPSS, което е оправдано от една страна от факта, че СУ беше закупил официален лиценз
и беше грехота да не го ползваме, а преди няколко години IBM купиха този продукт. Мисля че е
полезно нашите студенти да познават и един комерсиален утвърден статистически софтуер. Същата
дисциплина с разширено съдържание преподавам на специалност Статистика в два последователни
семестъра и с модифицирано съдържание и естествено наименование.
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"Елементи от теория на информацията" (ЕТИ) е най-съвременната дисциплина, която се опитвам
да водя. Тя предлага нов поглед и към феномена вероятност. Който я е посещавал знае на колко
разнообразни и неочаквани места се появява основното разглеждано понятие – взаимна информация
и ентропия - от конни надбягвания и борсови игри до компресия на данни и изследване на естествени
езици.

3. Имам спомен и за 2 други предмета- "Увод в актюерството" и "Статистически методи в Български
Държавен Стандарт". Все още ли се водят и какво представляват те?

Интересът ми към актюерството е от преди повече от 20 години, когато започнаха усилията ни за
възраждане на този математически занаят, тогава учредихме и Българското актюерско дружество.
„Уводът“ продължава да се чете всеки зимен семестър благодарение на съвместните ни усилия с г-
жа Снежана Костова. Тя има голям стаж и авторитет като актюер и много от студентите, успешно
положили изпита от този курс, започнаха работа благодарение на нейните препоръки. Професията
актюер е сред най-добре платените, въпреки че хората, които работят като такива, са малко. Всяка
една банка или застрахователна компания е задължена да има назначен сертифициран актюер, който
се занимава с анализ на финансовия риск. Историята на актюерството във факултета е богата. Още
през 50-те години, акад. Кирил Попов е чел "Актюерна Математика". След това доста хора водиха
сходни дисциплини за по няколко години, но с всички става така че заминават в чужбина.

Целта на стандартите е да са уеднаквят продукти, услуги и др. Без стандартизация много технологии
стават невъзможни или силно затруднени. Всяка цивилизована държава поддържа свой институт за
стандартизация. Съществува и Международна организация по стандартизация. Българският институт
за стандартизация е неин член и съгласува стандартите си (БДС) с международните (популярни със
съкращението ISO).

Стандартите за статистически методи включват речници на понятия и символи, както и описание
на начини и методология при провеждане на различните статистически процедури за поддържане
на технологичен процес и качество на производство, проучвания на достоверността при лабораторни
изследвания, включително измервания, извадки и др. Проблемите бяха, че статистическите стандарти
в БДС не са малко, а се предлагат на неприемливи цени, така че ползвахме прекрасен и свободно
достъпен справочник на Агенцията по стандартизация на САЩ. Мисля, че курсът бе полезен. За
съжаление такъв курс е с ограничен интерес, а и ми дойде в повече.

4. Има ли такава, която ви харесва да водите най-много? Коя от изброените е най-модерната дисциплина?

Най-модерната можем да определим е ЕТИ - както споменахме, основите й са положени в средата на
миналия век (със известната статия на Клод Шенон). Иначе, всеки един предмет е приятен за водене,
ако се види резултат. Основната цел на преподаването е да дава основни знания за решаване на кръг
задачи и апетит за по-нататъшно четене и стръв към нерешените задачи. В „Приложна статистика“
се старая да изпълня тази цел, като всеки студент трябва да проведе самостоятелно статистически
изследване и представи резултатта пред колегите. В тази посока е работата в семинара “Статистическа
лаборатория“, който бе замислен като задължителен за специалността „Статистика“. При първото
му провеждане преди четири години активността на студентите бе забелязана от ръководството на
факултета и (въпреки че във факултета действат от доста време и нерегламентирани лабораории)
„Статистическа лаборатория“ бе инстуционализирана като консултантско звено към катедра ВОИС.

5. Парадоксално или не, знаем, че за точния отговор на въпроса "Какво е вероятност?", се водят спорове.
Съществуват няколко основни гледища (повече информация тук). Вие подържате ли някое от тях?
Какво го прави по- вярно от другите?

Да, наистина има много спекулации по този въпрос. През 30-те години на ХХ век са се конкурирали
основно три течения - статистици, колективисти и експерименталисти. Аксиоматиката на Кологоров
поставя точка на споровете, но за известно време. Сам той не е достатъчно удовлетворен и през 50-
те години се появява неговата „алгоритмична сложност“ и доказателството за еквивалентността й в
известен смисъл с Шеноновата ентропия. Въпросът за „вероятността“ е непосредтвено свързан със
„случайност“ и „знание“. Да си спомним думите на Якоб Бернули от преди 300 години: „в някои неща
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сме сигурни, а за други можем само да предполагаме и тогава можем да кажем, че знаем, ако сме
определили вероятността“ (цитирано по памет).

Въпросът за знанието, познаваемостта и епистемологията нека оставим на философите. Мисля, че за
нас е удобно да приемем, че знанието е свързано с отговор на въпрос/задача/проблем – знаем отговора
или решението или не.

Следователно субективната интерпретация, при която вероятноста се възприема като степен на вярване
или на увереност, на базата на натрупаните до момента данни и знания, включва и обяснява донякъде
останалите. За илюстрация ще дам следния прост пример: при игра на шах двамата играчи определят
кой ще играе с белите и съответно ще има първия ход, със случаен избор – единият играч взима две
разноцветни пешки и ги размесва в двете си ръце зад гърба, след което предлага на другия играч да
избере ръка и съответно скритата в нея пешка; е, каква е вероятността бялата пешка да е в лявата му
ръка за първия играч и каква за втория?

6. Нормално ли е човек да има морални задръжки при работа в казино или например на Wall Street, като
статистик?

В казиното, а също и тото, и лотария, ситуацията е ясна - шансовете са срещу залагащия. В рулетката
имаме числото 0, което даже е оцветено в друг цвят. В американската рулетка имаме две възможности
за печалба на казинвото - 0 и 00. Те искат да печелят повече, но при всички положения правилата
са ясни на играещия предварително. Работата в казино за един статистик се свежда до следене,
дали някоя машина при игра не е започнала да дава неправилни, неравномерно разпределени изходи.
Собствениците на казина имат интерес на плащат на експерт, който да забележи такива отклонения
предварително, за да не стане като в известния разказ на Джек Лондон, в който героят забелязва, че
рулетката се е изкривила и почнал да печели редовно... За "Wall Street" не виждам причина човек
да има скрупули. Там имаме просто едно състезание на модели на пазара. Моралът ни задължава да
откриваме и разобличаваме различните форми на финансови пирамиди и нечестна игра. Прост пример
за нечестна игра, в която измамата е скрита и експлоатира незнанието на играчите, е известна като
„дяволска рулетка“. Тя е била разпространена по панаири преди години в Щатите. Правилата й са
прости. Крупието разполага с шест номерирани полета и три зара. Всеки играч може да заложи на
едно или повече числа, след което крупието хвърля трите зара. Нека залогът е един лев за едно число.
За всяко зарче, на което се падне избрано за залог число, крупието изплаща по един допълнителен
лев. На пръв (невнимателен!) поглед играта изглежда чист аутруизъм и човек може лесно да се
подведе с неправилни разсъждения от вида - 3 зарчета по 1

6 вероятност за успех - 1
2 шанс за печалба.

Внимателното разглеждане разкрива, че това не е съвсем така. Най-просто това може да се види, ако
пресметнем точно вероятността за загуба, която е (56)

3 = 125
216 и е малко повече от 1
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Тази измама бе изпробвана в „полеви условия“. По време на престоя ми в казармата (след дипломирането)
разказах за тази игра на едно от по-любопитните момчета от „среднистите“ в нашата батарея, който
искаше да разбере какво съм учил в Университета. След няколко дни момчето ми се похвали, че е
успял да обере приятелите си. Взех си грях на душата, както казваше баба ми.

7. Каква част заема програмирането в работата на един статистик днес?

Може би заема доста по-малка част от колкото едно време, когато се работеше с библиотеки подпрограми
на Фортран. Сега основни методи и инструменти са имплементирани и вградени в готови софтуерни
продукти. Например електронните таблици като Ексел и подобните са снабдени с отделен раздел от
статистически функции, в езика Python има също подобна библиотека. Работата сега е на друго ниво.
Професионалният статистик трябва да умее да работи с данните и подготви задание за избраната
статистическа процедура. Средата, софтуерът, зависи от работното място и фирмата, но най-важно е
познаването на моделите, които са скрити зад командите и процедурите.

8. Търсенето на статистици в световен мащаб се увеличава всяка година. Спазва ли се тази тенденция и
в България? Ако да, с какви темпове? Какви са факторите за пробива на тази наука?

Появи се една реклама преди време, на една голяма компния, в което се твърдеше че търсенето на
статистици в Щатите се увеличава всяка година с 20% . Информацията се оказа подвеждаща, като
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това нарастване всъщност се предвижда да е за много по-голям период от 1 година. Информацията е
взета от Американското статистическо бюро за заетостта, която се набавя с анкетни проучвания. Оказва
се според тях, че специално в Щатите, сред математици и статистици се търсят най-много, повече от
половината, специалисти по "Изследване на операциите", което включва и оптимизация и стохастични
методи. Разбира се, заетите в сферата на компютърните науки и технологии според тази статистика са
на порядък повече (25 пъти), но там се включва и всякакъв вид работа с мрежи, бази данни и прочие.
По-подробен отговор на този въпрос предложих като доклад на Пролетната конференция на СМБ тази
година.

Нека припомним думите на Брад Ефрон, че статистиката е първата и най-успешна информационна
наука. Лео Брейман посочи „двете култури“ в статистическото моделиране, като новата е породена от
интензивното ползване на компютърни ресурси. Тя, втората, се предлага под различни имена – DM, BI
и др. с различни добавки и нюанси. Това, което ми направи впечатление напоследък, е т. нар. "Data
science". Определят го като конгломерат от знания в конкретната област (физика, химия, технологии),
математически/статистически модели и компютърни умения и сръчности (hacking). Без компютрите
сме в областта на класическите изследвания, без задачата на конкретната област, т.е. математика и
компютърни знания е интелектуални упражнения от областта на изкуствения интелект. „Опасна зона“
е комбинацията на знания от предметната област и компютърни умения без знания за моделите и
областта им на приложимост, което води до сляпа вяра в компютърните резултати (в нарушение на
втората божа заповед – не си създавай кумири ;-).

Един силен пример за практическите ползи от Статистиката е Google. Всички знаем колко търсачки
имаше преди време. Алгоритъмът на Google подрежда търсените страници според вероятността да
попаднеш в тях. Резултатът е поразяващ - на практика станаха единствената ползвана търсачка.

Специализация „Математическа статистика“ съществува в България, те е втората във ФМИ, от 1960
година - една година след „Изчислителна математика“. В Единния център, обединението на Института
към БАН и факултета, секторът (катедрата) „Вероятности и статистика“ и прилежащите лаборатории
наброяваше над 20 души, повечето от които след 90-те намериха реализация в университети по всички
краища на света. На Димитър Въндев дължим в огромна степен възстановяването на умиращата
катедра и специализация. Преди 10 години той ни напусна за голямо съжаление, като ни остави
магистърската програма „Вероятности и статистика“ и завеща мечта за бакалавърска програма

„Статистика“.

9. Въпреки голямото търсене, интересът към магистърската програма по "Вероятности и Статистика",
като че ли е на приливи и отливи? Как си го обяснявате и какво може да се направи по въпроса?

Има различни обяснения и причини. Ако започнем отначало, изучаването на вероятности и статистика
в средното училище е сведено до няколко часа вгорните класове и много често се пропускат. До
неотдавна съответни задачи в матурата, а все още и в кандидат-студентските изпити няма. Първата
среща е основният курс по "Вероятности и Статистика", който идва чак в 3-ти курс. Студентите са
вече уморени от Анализ, Алгебра и други математичеки дисциплини. Изброените предмети изискват
и по-различна нагласа и начин на мислене. Във вероятностите изобилстват задачите „с думи“, които
са трудните и прескачани задачи още в училище.

Допълнителна трудност е, че при изучаване на Статистика, човек трябва да влезе в проблематиката
на задачата, която се решава, била тя от биологията, химията, индустриална задача и пр. Един добър
статистик трябва да разбере езика на съответния специалист, когото консултира, да го преведе до
статистически модел и след това обрано да преведе резултатите си в термините, които се използват от
клиента, за да му звучи достъпно и да бъде разбираемо.

Какво може да се направи за магистърската програма „Вероятности и статистика“? Ако трябва да
търсим вината и в себе си, няма как да не се признае, че магистърската ни програма не е достатъчно
„компютърна“. Вариантите за подобряване на положението е интеграция в някакъв смисъл с подходящи
информатични магистърски програми или да се модифицира и обяви информатичен вариант

на програмата, като нова, например нещо от типа "Data science". На фона на многото съществуващи
вече програми, не смятам за разумно безкрайното им размножаване. В големият град Берлин има три
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университета – Хубмболтовия, Техническия и Свободен. Обучението на магистри по Вероятности и
статистика се провежда по една единствена програма, обща и съвместна за трите университета. За
съжаление у нас не е така.

10. Допускате ли, че една от причините може да е това, че дори и сред най-качествените студенти, има
такива които срещат затруднения с основния курс по "Вероятности и Статистика"? С какво подхода
при изучаването на този предмет трябва да е различен?

Вече споменахме някои от причините за трудностите с тази дисциплина. Решително не съм съгласен с
комплексарския подход „Вижте колко съм умен, какви сложни работи знам!“ Наистина, ако погледнете
определението на основното понятие „случайна величина“ в най-използвания учебник, може да се
уплашите – използвано е твърдението на една нетривиална теорема, а естественото определение е
представено като теорема, частен случай от сложното определение. Подходът трябва да е обратен - от
простото към сложното и мотивация с примери за реални приложения на решаваните задачи.

11. Миналата, 2013 година, беше обявена за "Международна година на Статистиката". Какви мероприятия
бяха организирани в тази връзка, тук, в България, и в чужбина?

Много шум се вдигна наистина. Във всички страни се организираха разнообразни мероприятия. У
нас през ноември се проведе тържествено честване в Големия салон на БАН с участие на Института
по математика на БАН, нашия факултет и Националния статистически институт, както и Българското
статистическо дружество. С доклад се отчете проф. М. Божкова. Преди това, през юни, се проведе
редовната сбирка на Националния семинар по проблемите на образованието по стохастика. Подготвя се
публикуването на трудовете от семинара в специализирано списание в електронен формат. Като цяло
обявяването на 2013 за международна година на Статистиката мисля, че си изигра положителната
роля за популяризирането на идеите и предмета, особено сред младите, което беше и една от идеите
на "Международния статистически институт" (ISI). Това е една организация с повече 100 годишна
история. Първият Международен статистически конгрес е бил 1853 година в Брюксел. Сега ISI
обединява разнообразни общества и дружества – математическа статистика, официална статистика,
статистическа информатика (statistical computing), статистическо образование, анкетни проучвания,
индустриална статистика и последното e статистика на околната среда (Environmetrics) . Всички
те провеждат постоянно усилия за повишаване авторитета и престижа на гилдията. Наследник на
„Годината“ стана „Светът на статистиката“, който определя целта си като разкриване приносите на
статистиката за обществото по света.

12. Тази година инициирахте провеждането на състезание по Стохастика (Вероятности+Статистика),

посветено на вашия бивш колега Димитър Въндев(линк към състезанието). Какво ви подтикна да го
организирате? Ще стане ли мероприятието традиционно?
На Митко Въндев дължим много по-голямо признание. Състезанието свързахме със същия

международен повод. Целта ни е да привлечем студентите да решават стохастични задачи и както е
известно – апетитът идва с яденето. Задачите са и лесни и по-трудни, има интересни като формулировка,
а има и задачи, за които не ни е известно решение. Форматът на състезанието е задочен, което позволява
да се мисли по задълбочено и да се запали интерес сред колегите. Смятаме да продължим инициативата
като добавяме нови задачи в началото на годината или през октомври-ноември, а обявяване на

печелившите и награждаването да е през месец май всяка година! Наградите и тази година не бяха
малки, но рекламата ни можеше да бъде по-добра. Разчитам и на вестика.

13. Специализирал сте в Московския държавен университет "М. В. Ломоносов". Ще ни разкажете ли за
този период от живота ви? Какво ви впечатли в Москва и в най-елитното руско висше учебно заведение
по онова време (1976г.-1978г.)?

Тук рискувате да ме хване логореята. В Москва прекарах три години от живота си, от 27 до 30, като
аспирант/докторант към катедрата по Теория на вероятностите. Ръководител на катедрата беше проф.
Б. В. Гнеденко, традиционен приятел на Българската стохастична колегия. Моят научен ръководител
М. Б. Малютов беше научен секретар на Междуфакултетската лаборатория за статистически методи,
която е известна като Колмогоровска. Освен назначените щатни сътрудници, към лобораторията
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работеха много изявени математици. За свой заместник Колмогоров бе привлякъл изключително
интересната личност В. В. Налимов. Въпреки че през 1975 година бе проведена сериозна

административна реорганизация и разрояване в няколко лаборатории, всички сътрудници обитаваха
„Лабораторния корпус А“, където се помещаваше много богата библиотека от списания и нови книги,
читалня и семинарна зала.

Самият Колмогоров е изключителен математик. Тогава вече беше доста възрастен, около 75 години.
Всяка седмица се провеждаха семинари на различни теми, където той присъстваше. Към края на
престоя ми той бе решил, че не е правилно аспирант да защитава без да мине през предзащита. Така
се наложи да направя предзащита – доклад пред неговия семинар ... След неговото „да“ на самата
защита пред Научния съвет по математика и механика № 1 под негово председателство и състоящо
се от академици, член кореспонденти и професори, почти всички негови ученици, нямах притеснение.
Бях събрал и необходимия минимум публикации, една от които бе в Докладите на академията (ДАН
СССР) и бе „представена“ от него.

Лабораторният корпус бе извън основната сграда на Университета, което имаше и добра страна –
поне веднъж седмично трябваше да излизам навън. Централното най-високо тяло на сградата даваше
подслон на Ректората, администрацията и няколко факултета, големите странични крила, два пъти
по-ниски, само по 18 етажа, бяха студентски общежития, крайните 9-етажни крила бяха жилища на
преподаватели. Там живееше Б. В. Гнеденко и не веднъж сме му гостували със Зари Рачев, българските
аспиранти към катедрата му. В централната част имаше няколко студентски стола, сладкарници и
буфети, киносалон и всичко, което може да ти потрябва. Носеше се мълвата за един виетнамски
студент, който шест месеца не излизал извън сградата. В научно-популярните списания пишеше, че
стаите в сградата на Университета били толкова много, че ако новородено дете спи всяка нощ в различна
стая без да повтаря, ако посети всички, ще излезе като 64 годишен старец.

Руската земя е безкрайна и равна и доста по на север. През зимата дните бяха къси и студени, до –
25 градуса се приемаше за нормално, най-студено съм преживял на -33. През лятото обратно - стъмва
се към 11 часа вечер и съмва в 4 сутринта. А пролетта трае ден-два – един по-сериозен дъжд измива
снега и всички дървета са вече в сочна зеленина.

И градът е с огромни разстояния, широки улици и впечатляващо Метро със станциите си, ескалаторите
и преходите и най-вече множеството в натоварените часове – час пик. Оттогава имам агорофобия.

Накрая ще отбележа една забележителност – книжарницата за чуждестранна литература. Там оставях
значителна част от стипендията си за книги, които в София бяха библиографска рядкост, а там стояха
по рафтовете и при това обменният курс бе 40 копейки за 1 лев.

14. Знам, че имате и поне един внук :) Какво е усещането човек да има толкова по-малки наследници?

Да, имам за съжаление само един внук, но сме едноименици - Пламен Матеев младши, само ЕГНетата
ни са различни. Много съм горд с него и много се обичаме. Има разлики с родителството. Дядото е
човек по-зрял, повече преживял и вижда повече неща в поведението и развитието на малкия човек как
трупа знания и опит, как решава задачи. Освен това има и повече време, което може да му отдели.
Това лято поскитахме с него и баба му по Родопа, Балкана и Пирин – от Дяволския мост до Безбог.

15. Как оценявате първите няколко издания на "ФМИ Онлайн", като негов отговорен редактор и има ли
интересни неща, които предстоят в следващите броеве?

Благодаря на отбора за всеотдайната работа. Може да помислим и обсъдим някои нови рубрики.
Важното е вестникът да продължи да излиза редовно и да се радва на популярност. Като крачещото
човече върху квадратните бутилки – далеч се стига не с бързане, а без спиране.

Успех!

–Благодарности за отделеното време!
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