
РЕЦЕНЗИЯ
от проф. дмн Което Вълов Митов на материалите на

гл. ас. д-р Татяна Стефанова М аджарова

представени за участие в конкурс за академична длъжност “Доцент”, 
обявен от ВВМУ “Никола Йонков Вапцаров”, гр. Варна, в област на 
висшето образование: 4. Природни науки, математика и информатика, 
професионално направление: 4.5. Математика, специалност: Теория на 
вероятностите и математическа статистика.

Рецензията е изготвена въз основа на заповед № ОС-178/30.06.201бг. 
на началника на ВВМУ “Никола Й. Вапцаров” и решение на първото 
заседание на научното жури от 15.07.2016г.

Рецензията е изготвена в съответствие със ЗРАСРВ, Правилника за 
прилагането му и Правилника за прилагане на ЗРАСРВ във ВВМУ “Ни
кола Й. Вапцаров” и указанията за изготвяне на рецензии и становища 
във ВВМУ “Никола Й. Вапцаров”

Ще следвам точките дадени в указанията за изготвяне на рецензии.
2.1. Кои трудове от представения от кандидата “Списък на 

трудовете” се приемат за  оценка и рецензиране, като се систе
матизират в групи.

За участие в конкурса, д-р Маджарова е представила 14 публикации.
Те се групират в следните три групи:

- 1 статия в списание ( № 2.2.1);
- 12 статии, публикувани в сборници на конференции (отбелязани са 

в списъка като доклади) 2.1.2-2.1.12);
- 1 учебно пособие (№ 2.3.1). Номерацията е съгласно списъка, пред

ставен от кандидатката.
Всичките са излезли от печат.
Вижда се, че тези трудове не се включват в нейната докторска ди

сертация и не са използвани за заемане на друга академична длъжност. 
Публикациите по тематика съответстват на специалността на обявения 
конкурс. По тази причина приемам всичките 14 представени работи за 
рецензиране.

2.3. Обща характеристика на научноизследователската, научно- 
приложната дейност на кандидата.
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Представените за рецензиране трудове ясно показват, че д-р Маджа
рова работи в областта на Теория на вероятностите и математическата 
статистика, което е и областта на обявения конкурс.

Считам, че може да се определи д-р Маджарова като:
- изследовател - това се доказва от публикациите 2.1.4, 2.1.12, 

2.1.13, 2.2.1);
- приложен статистик - статии №№ 2.1.2,2.1.6,2.1.7,2.1.8,2.1.11;
- педагог - статии JV̂JV̂ 2.1.3,2.1.5,2.1.9,2.1.11 и учебното пособие № 

2.3.1.
2.4. Оценка на педагогическата подготовка и дейност на кан

дидата.
От представените материали и от автобиографията на кандидатка

та е видно, че тя има достатъчно богат педагогически опит. Водила е 
занятия (упражнения и лекции) по всички математически дисциплини, 
преподавани в техническите ВУЗ-ове, включително и на английски език.

Има интереси и в изследвания, свързани с методиката на обучението 
по математика: тестово срешу експертно оценяване, оценяване на слож
ността на математически задачи и др.

Учебникът по вероятности и статистика е написан много добре, добре 
е структуриран, има много решени задачи, а съш;о и достатъчно коли
чество задачи за самостоятелна работа. Определено този учебник е под
ходящ за технически ВУЗ и аз с удоволствие също ще го използвам в 
работата си.

Тук е мястото да се отбележи и участието на д-р Маджарова като 
ръководител на отбори на ВВМУ за участие на студенските олимпиади 
по математика и постигнатите от тези отбори челни места в класирнията 
и спечелените медали.

2.5. Основни научни и научно-приложни приноси.
Ще разделя приносите на д-р Маджарова в три групи:
- научно-приложни:
В тази група попадат работите, свързани с използване на стохастични 

методи в икономиката.
Работата 2.1.12 е посветена на използването на кривата на Лоренц за 

определяне на дела на средната класа в дадено общество. Използвани са 
реални данни за България, към които са приложени изведените формули 
за долна и горна граница на доходите, определящи средната класа.

В статията 2.1.13 е изведена формула за вероятността за фалит в 
модел на риск, при който исковете са зависими. Направен е извод, че се



увеличава вероятността за фалит при наличие на зависими искове.
В същото време се твърди, че се увеличава и времето до достигане 

на фалит. Според мен това е странно?
Статията 2.2.1 продължава изследването от 2.1.12 като се дават гра

ниците на разделяне на обществото според доходите като се използват 
формули, изведени въз основа на кривата на Лоренц. Направено е при
ложение към реални данни за България и Германия.

Тук ще отнеса и статията 2.1.7, която третира въпроса за вероятно
стта за поразяване на цел при обстрел с два типа картечно въоръжение. 
Това е частен случай на една доста обща задача, изучавана от Робинс и 
Колмогоров. В статията авторите са извели формули за тази вероятност 
в частните случаи на кръгова и правоъгълна цел.

Към тази статия имам 2 въпроса: 1. След като започва с изследва
нето на дадена оръжейна система и се намират теоритични формули 
за вероятността за поразяване на целта, защо не са приведени данни 
от реални стрелби, за да се види как процентът на улучените снаряди 
се съгласува с пресметнатата вероятност?

2. В тази статия няма нито един литературен източник. Защо не 
са посочени поне работите на Робинс и Коолмогоров, които се споме
нават, а също така и съответните технически описания на използва
ните оръжия?

В статията 2.1.4 е изучена вероятността за оставане на траекторията 
на Поасонов процес между две растящи криви, като процесът се поглъща 
от коя да е от тях или от някой остров между тези криви. Тази работа 
е продължение на изследванията на кандидатката от нейната докторска 
дйсертация. Работата е интересна и дава нови резултати, но не е добре 
написана. Формулата (4), която е от предишна работа на авторката, е 
взета наготово и тук не е ясна. Не са дефинирани участващите в нея ве
личини. Формулата, с която се дефинира т„(...) е трудна за разгадаване. 
Има някои правописни грешки (“brunch” вместо “branch”).

- приложни:
В тази група причислявам работите 2.1.6, 2.1.7, 2.1.8.
В работата 2.1.6 се предлага метод за пресмятане на количеството 

информация, съдържащо се в решението на една задача. Приведени са 
няколко примера, за които е изчислено това количество информация.

Според мен, ценно би било да се дадат няколко решения на една и 
съща задача и да се направи сравненителен анализ на иформацията в 
различните рещения и какво това би означавало за самата задача.



Статията 2.1.7 съдържа анализ на данни от корабопотока. Прието е, 
че той е Поасонов и времената за обслужване са сл. величини с експо
ненциално разпределение. При тези условия са оценени параметрите на 
тази система за масово обслужване и са направени качествени изводи за 
нея. Според мен изследването е полезно за практиката.

- методически:
Тук ще отнеса статиите, свързани с обучението: 2.1.3, 2.1.5, 2.1.9,2.1.10, 

2.1.11 и учебника 2.3.1. За учебника направих кратък анализ в т. 2.4 
по-горе. Статиите от тази група третират методически въпроси от обу
чението по математика. Такива публикации са винаги полезни и дават 
методически насоки на колегията при избор на типове задачи било за 
обучението и изпитването в час, било за подготовка на теми и тестове 
за кандидатски изпити. Докладът 2.1.8 е добре разработен методически 
материал за средите величини в статистиката.

2.6. Каква е конкретно значимостта на приносите за  науката 
и практиката. Има ли вече реализирано внедряване и какъв е 
ефектът от него. Има ли цитиране на трудовете на кгшдидата у  
нас и в чужбина.

На част от въпросите в тази точка вече е отговорено в т.2.5.
Сигурен съм, че се внедрява тестовото изпитване, което е предмет на 

една от публикациите. За внедряване на други научно-приложни резул- 
татати няма сведения.

За цитиране няма предоставени сведения.
2.7. Оценка в каква степен приносите са дело на кандидата.
Ог представените 14 публикации 5 са самостоятелни (4 статии и 1 

учебник), 7 са с по един съавтор и 2 са с повече от един съавтор.
Поради липса на документи за приноса на д-р Маджарова в съвмест

ните публикации, считам, че той е не по-малък от приноса на останалите 
съавтори.

2.8. Критични бележки за рецензираните трудове.
Няколко въпроса и забележки бяха дадени по-горе при разглежда

нето на конкретните статии. Отбелязани са с курсив. Те имат по-скоро 
технически характер и не омаловажават приносите на д-р Маджарова.

2.9. Лични впечатления и становище на рецензента по оста
налите страни от дейността на кандидата.

Лични впечатления от кандидатката нямам. Въз основа на представе
ните документи, считам, че тя е опитен и добре подготвен преподавател 
по математика и специално по теория на вероятностите и математическа



статистика и може да води всички математически курсове, четени във 
кое да е ВТУЗ, включително и на англииски език.

Вижда се, че има желание и възможности и за извънкласни работа с 
изявени студенти и курсанти (участие в олимпиади).

Има сериозни постижения и потенциал за по-нататъшна изследова
телска работа в областта на теория на вероятностите и прилежната ста
тистика.

Заклю чение. След направеният анализ на материалите, предста
вени от д-р Маджарова за участие в обявения конкурс, считам, че те 
удовлетворяват напълно критериите на ЗРАСРБ, Правилника за прила
гането му и Правилника за придобиване на академични звания и научни 
степени във ВВМУ. Поради това убедено предлагам на Научното жури 
да предложи на Академичния съвет на ВВМУ “Н.Й. Вапцаров” да избе
ре д-р Татяна Стефанова Маджарова на академична длъжност “Доцент” 
в област на висшето образование: 4. Природни науки, математика и ин
форматика, професионално направление: 4.5. Математика, специалност: 
Теория на вероятностите и математическа статистика.

гр. Плевен 
25.08.2016Г. проф. дмн Което Митов


