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РЕЦЕНЗИЯ
от проф. дмн Леда Димитрова Минкова 

член на научно жури съгласно заповед ОС-178 от 30.06.2016 година на 
началника на ВВМУ "Никола Йонков Вапцаров"

ОТНОСНО: кандидатурата на Татяна Стефанова Маджарова за 
заемане на академичната длъжност доцент по направление 4.5 

Математика, научна специалност Теория на вероятностите и 
математическа статистика, за нуждите на катедра Математика и 

физика на ВВМУ, гр. Варна.

1. Данни за конкурса. В конкурса за доцент, обявен в Държавен 
вестник, бр. 26/01.04.2016, участва единствен кандидат-Татяна Стефа
нова Маджарова.

2. Данни за кандидата. Татяна Маджарова е завършила Матема
тика в Шуменски университет през 1983 год. Докторската дисертация е 
защитена през 1999 година във ВВМУ в направление Теория на вероят
ностите и математическа статистика. От март 1990 год е на работа към 
катедра Математика и физика на ВВМУ. Преди това е била асистент 
във Висше Народно Военно Артилерийско училище в гр. Шумен и две 
години е работила като учител по математика. От септември 2011 год. 
е главен асиситент към катедра Математика и физика на ВВМУ, гр. 
Варна. Представена е справка за 23 научни публикации и 15 доклада, 
изнесени на конференции.

3. Обща характеристика на трудовете. За участие в конкурса 
Татяна Маджарова е представила 13 статии и един учебник. От предста
вените статии 3 са на английски, останалите са написани на български. 
Четири от статиите са самостоятелни, една е в списание, останалите са 
в сборници с доклади на конференции. Шест от статиите са в Морски 
научен форум. Приемам да рецензирам всичките представени статии.

4. Научни приноси. Представените статии могат условно да се раз
делят на следните теми: Статистичски задачи, Методика на обучението 
по математика и Военно дело.

Към статиите със статистическа тематика трябва да се отбележат 
(2.2.1) и 2.1.12). В тези статии се прилага метод за определяне грани
ците на трите нива доходи. В (2.2.1) е приложен метод, различен от 
използваните до сега. Прилага се кривата на Лоренц като се елимини-
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pa приемането за разпределение на Парето, както е правено до сега. За 
илюстриране са използвани данни от България и Германия. В (2.1.12) 
е предложен метод за измерване на средното ниво на доходи. Прило
жен е за данни от България за периода 1992-2008 год. Трансформира се 
кривата на Лоренц, така че да се запази стойността на коефициента на 
Gini.

В работата (2.1.4) е разгледан модел на риск, за който се приема, 
че фалит настъпва когато Поасовия процес пресече две поглъщащи гра
ници, изразени чрез ненамаляващи функции и области на поглъщане 
между двете граници. Намерена е формула за вероятността за фалит и 
е разгледан един частен случай.

В работата (2.1.13) се разглежда модел на риск, при който искове
те са зависими. Това е една реалистична задача, при която се обобщава 
класическия модел на риск, като се въвеждат зависимости. Приема се, 
че зависимостта на исковете се описва с копула. Разглеждат се случаите 
на двумерна и многомерна копула и Гаусова копула и копула на Франк. 
Намерена е вероятността за нефалит. Трябва да отбележа някои неточ
ности. Величините Xi{t) са наречени случайни величини, а те очевидно 
зависят от времето и така означени са случайни процеси. Твърди се, че 
от ti ~  и t2 — 1̂ +^2 следва, че и 2̂ са независими, което не е вярно.

По темата Методика на обучението по математика са представени пет 
статии. В (2.1.9) е направен анализ на резултатите от конкурсния изпит 
по математика през 2002 год. Направен е статистически анализ както 
върху отделните задачи, така и върху цялата тема.

В работите (2.1.3), (2.1.5) и (2.1.10) са решени еднотипни задачи. Из
брани са по две задачи давани на конкурсен изпит и е направен ста
тистически анализ на резултатите. Целта е да се оцени трудността на 
една задача на базата на количествени характеристики, пресметнати от 
резултатите от изпита. Оценява се трудността на задачата както спря
мо тези, които я решават, така и спрямо останалите задачи. На базата 
на получените относителни честоти на оценките се пресмятат различ
ни количествени параметри. В работата (2.1.3) е намерено количеството 
информация, което се съдържа в решението на задачата.

В работата (2.1.11) се анализира тестовата форма на изпитване на 
студентите. Използват се реални данни от опита на автора. Направено е 
сравнение с експертното оценяване и са направени съответните изводи.

В (2.1.6) се предлага метод за пресмятане на количеството информа
ция, което се съдържа в решението на една задача.

В работата (2.1.7) се разглеждат различни средни стойности и при
ложението им. От общата формула за степенната средна стойност, в раз
лични частни и гранични случаи се получават средна хармонична, сред-



на геометрична, средна аритметична и средно квадратична стойност. 
Анализира се приложението и интерпретацията им при статистически 
данни.

В (2.1.8) пристанище Варна се разглежда като една система за масово 
обслужване. Описват се моментите на пристигане на корабите и чистото 
време за обслужване на корабите. Предполага се, че моментите на при
стигане на корабите се описват с Поасонов входящ поток. Предполага 
се още, че редицата от чистите времена за обработка на товарите не са 
независими. Направени са съответните изчисления и изводи, които биха 
били много полезни в работата на пристанището.

Към Военно дело може да се причисли работата (2.1.2). Тук отново 
е решена статистическа задача. Целта е да се даде обективна оценка на 
надеждността и ефективността на въоръжението и техниката на фло
та. Намира се вероятността целта да бъде поразена при изстрелване на 
автоматичен ред снаряди с ударно действие от артилерийски автомати. 
Приема се, че числовите параметри на отделните цеви са еднакви, от къ
дето следва равномерно разпределение на снарядите в пространството. 
Задачата е добре формулирана в математически термини. Забележката 
ми е, че липсва цитирана литература.

Учебникът по Теория на вероятностите и математическа статистика 
е предназначен както за бакалаври, така и за магистри. Той е резул
тат от дългогодишното преподаване на тази материя. Учебникът съдъ
ржа Комбинаторика, Теория на вероятностите с подробно описание на 
случайните величини и Математическа статистика. Материалът е добре 
подбран, много подробно поднесен и мисля, че е достъпен за студентите. 
За илюстрация са дадени много примери, както решени, така и за само
стоятелна подготовка.

5. Учебно-педагогическа дейност. Фактът, че Татяна Маджарова 
представя статии, посветени на обучението по математика говори, че тя 
е много прецизна в преподавателската си работа. От лични разговори 
ми е известно, че тя е много загрижена за качеството на работата със 
студентите. Статиите върху анализиране на задачи, давани на изпит са с 
нейния колега гл. ас. Милен Найденов. Те са добър екип в работата вър
ху тези проблеми. Татяна Маджарова работи активно със студентите, 
участници в олимпиади. Представена е справка за участие в 11 олим
пиади.

6. Критични бележки и препоръки. Имам забележка върху офор
мянето на документите. Една по-подробна авторска справка би улеснила 
четенето и би показала мнението на автора за приносите на резултатите



в представените статии. Също така, необходим е един отделен списък на 
публикациите, представени за конкурса. Препоръчвам на Татяна Мад
жарова да насочи усилията си върху статии, които да публикува в чужди 
списания. Тя има потенциал за това.

Няма информация за забелязани цитирания

Заключение. Считам, че представените публикации и документи 
напълно отговарят на изискванията за академична длъжност доцент по 
Математика. Представените материали отговарят напълно и на изисква
нията на ЗНСНЗ и неговите правилници. Представените статии и учеб
ник съдържат научно-приложни и приложни резултати, които представ
ляват оригинален принос в науката.

Представените материали показват, че Татяна Маджарова притежава 
задълбочени теоретични знания и приложни умения като демонстрира 
качества и умения за задълбочено провеждане на научно изследване.

Съгласно всичко казано до тук, препоръчвам на Уважаемото жури 
да присъди на Татяна Стефанова Маджарова академичната длъжност 
Доцент в професионално направление 4.5 Математика, Теория на веро
ятностите и математическа статистика.

Дата: 30.08.2016 год. 
гр. София

Подпис:!
Леда Минковб


