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С Т А Н О В И Щ Е

на проф. д-р Велизар Тодоров Павлов 

ръководител катедра Приложна математика и статистика 

Русенски университет "Ангел Кънчев" 

относно материалите, представени за участие в конкурс 

за заемане на академичната длъжност "ДОЦЕНТ" 

по професионално направление 4.5. Математика, 

научна специалност Теория на вероятностите и математическа статистика, 

за нуждите на катедра Математика и физика 

към ВВМУ "Н. Й. Вапцаров"

   ' J  ; v ./.iJ

В конкурса за заемане на академичната длъжност "ДОЦЕНТ" по 
професионално направление 4.5. Математика, научна специалност Теория на 
вероятностите и математическа статистика, за нуждите на катедра Математика и 
физика към ВВМУ "Н. Й. Вапцаров", обявен в Държавен вестник, бр. 
26/01.04.2016 г., като единствен кандидат участва Татяна Стефанова Маджарова 
от същата катедра.

1. Кратки биографични данни.
Татяна Маджарова е родена на 01.04.1961 г. Средното си образование 

завършва във Втора гимназия "Н. Вапцаров" - Шумен през 1979 г., а висшето си 
в Шуменския университет "Епископ Константин Преславски" през 1983 г., 
специалност Математика.

През 1999 г. защитава дисертационен труд по научна специалност "Теория 
на вероятностите и математическа статистика", в резултат на което получава 
образователната и научна степен "ДОКТОР".

От септември 1985 г. до март 1990 г. е работила като асистент във ВНВАУ 
"Г. Димитров" -  Шумен, а от тогава до настоящия момент работи в катедра 
Математика и физика, факултет Инженерен на ВВМУ "Н. Вапцаров" - Варна 
последователно като асистент, старши асистент и главен асистент. Владее 
писмено и говоримо английски, немски и руски език. Притежава солидни 
компютърни умения.

2. Справка за представените материали.
Кандидатът гл. ас. д-р Татяна Стефанова Маджарова участва в конкурса с
•  Учебни пособия - 1 брой;
•  Научни доклади - 12 броя;
•  Научни статии - 1 брой.

3. Обща характеристика на научноизследователската и научно- 
приложната дейност на кандидата. Творчеството на кандидата е в следните 
научни направления:



3.1. Приложения на математически методи в икономиката. Съгласно 
приложената справка в това направление попадат следните работи: 2.1.4, 2.1.7, 
2.1.12, 2.1.13 и 2.2.1. В работа 2.1.4 се разглежда модел на Поасонов процес, 
попадащ в област, ограничена от две ненамаляващи функции, която съдържа 
една или повече абсорбиращи зони от произволен вид. Изведена е формула за 
вероятността случайният процес да се движи до момента между двете криви, 
представящи тези ненамаляващи функции в лабиринта между абсорбиращите 
области. Намерената формула за вероятността е приложена в един частен 
случай. В работа 2.1.7 се анализират резултатите от статистическо изследване на 
моментите на пристигане и времето за обработка на кораби в пристанище Варна 
-  Запад. В изследването се разглеждат чистите времена за обработка на 
товарите. Показано е, че интервалите между заявките за обслужване на 
корабите при голям обем на извадката са разпределени по експоненциален 
закон. В работа 2.1.12 е предложен количествен метод за определяне на 
границите на средната класа. Кривата на Лоренц илюстрира какъв дял от 
населението каква част от общия доход притежава. Предложен е модел, който 
е използван за определяне на границите на средната класа по статистически 
данни за доходите на домакинствата в България за периода 1992-2008 г. Работа 
2.1.13 е посветена две важни задачи от Теорията на риска - определяне на 
вероятността за фалит и времето до фалита. За моделиране на исковия процес 
са използвани многомерни копули. В работа 2.2.1 е предложен модел за 
определяне на границите на ниските, средните и високите нива на доходите по 
статистически данни за доходите на домакинствата в България и Германия. 
Изчисленията са направени с итеративни методи.

3.2. Приложения на математически методи във военното дело - работа 
2.1.2. В тази работа е намерена вероятността целта да бъде поразена при 
изстрелването на автоматичен редснаряди с ударно действие от артилерийски 
автомати от описани типове. Изведената формула за вероятността е приложена 
за два конкретни случая. Оценена е бойната ефективност при описаните типове 
артилерийски автомати.

3.3. Приложения на математически методи в методиката на 
обучението по математика - работи 2.1.3, 2.1.5, 2.1.6, 2.1.9, 2.1.10, 2.1.11. В 
работа 2.1.3 е представено статистическо изследване при решаване на две 
математически задачи от кандидат-студентски изпит по математика във ВВМУ. 
В работа 2.1.5 са въведени понятията "трудност" и "устойчивост" като 
характеристики на една задача. Предложени са методи за измерването им. 
Показано е, че при увеличаване броя на участниците в експеримента 
стойностите на наблюдаваните параметри имат устойчиво поведение. В работа 
2.1.6 е предложен нов метод за пресмятане на количеството информация, която 
съдържа решението на една задача. Показано е, че всяко решение на дадена 
задача може да бъде структурирано като последователно използване на 
определени оператори (известни математически твърдения) в някакъв ред. В 
работа 2.1.9 са разгледани задачите от изпитната тема на кандидат -  
студентския изпит по математика във ВВМУ през 2002 г. Дадени са най -  
често срещаните решения на предложените задачи. Направен е статистически 
анализ на резултатите от проведения конкурс. В работа 2.1.10 е показано как



едно статистическо изследване на математическа задача може да посл>^и за 
разкриване на нова характеристика, която отразява някакво свойство, присъщо 
на тази задача. В работа 2.1.11 е споделен опитът в оценяването на знанията на 
студентите върху теоретичния материал по математика. Обоснована е 
необходимостта от преминаване към тестово изпитване. Направен е 
сравнителен анализ на тестовото и експертно оценяване, при който са посочени 
предимствата и недостатъци на всеки от тези методи.

Научноизследователската дейност на кандидата е насочена към 
приложенията на различни математически методи в практиката - икономика, 
военно дело, обучението по математика, което го характеризира най-вече като 
изследовател и педагог.

4. Оценка на педагогическата подготовка и дейност на кандидата.
Гл. ас. д-р Татяна Стефанова Маджарова има богат и солиден 

преподавателски опит, като повече от 30 години (от 1985 г. досега) е 
преподавател във ВВМУ "Н. Вапцаров". През този период, съгласно 
приложената справка, е водила лекции и упражнения за студенти по Висша 
математика I, II, III, IV, V част. Математически анализ I, II, III, IV част; Линейна 
алгебра и геометрия; Математически анализ и статистика; Избрани глави от 
математиката. Статистика; Моделиране и статистическа обработка на данни. 
Курсове на английски език; Mathematical analysis. Additional Mathematics, Higher 
Mathematics. Курс за докторанти по Теория на вероятностите и математическа 
статистика в научните изследвания

Д-р Маджарова участва в конкурса с 1 учебник със заглавие Теория на 
вероятностите и математическа статистика. Той е предназначен за студентите 
от специалностите Информационно комуникационни технологии в морската 
индустрия и Корабни машини и механизми във ВВМУ. Съдържанието му 
включва разделите: Комбинаторика, Теория на вероятностите и Математическа 
статистика по учебната програма на дисциплините Теория на вероятностите и 
математическа статистика и Моделиране и статистическа обработка на данни от 
корабните енергетични уредби. Теоретичният материал е онагледен с решени 
примери. Освен тях са включени и задачи с отговори за самостоятелна работа.

Д-р Маджарова работи активно със студенти във връзка с подготовката и 
участието им в национални олимпиади по математика, където от 1994 г. до сега 
има завоювани множество престижни класирания и отличия.

5. Основни научни и научно-приложни приноси. Основните приноси от 
работата на кандидата могат да бъдат дадени в следните групи.

5.1 Създаване на нови класификации, методи, конструкции, технологии, 
препарати, схеми;

-  създаден е метод за определяне границите на трите основни нива на
доходите;

-  предложени са нови методи за измерване на съдържанието,
трудността и устойчивостта на една математическа задача,
основаващи се на статистическите параметри, получени в резултат
на експеримент (изпит, контролна работа и др ).



5.2. Получаване и доказване на нови факти:
-  изведена е формула за вероятността на това целта да бъде поразена 

при изстрелването на автоматичен редснаряди с ударно действие от 
артилерийски автомати, имащи затвори-револверен тип и автомати с 
въртящ се блок цеви;

-  изведена е формула за вероятността Поасонов случаен процес да се 
движи до момента между две криви, представящи ненамаляващи 
функции в лабиринта между абсорбиращи области.

5.3. Получаване на потвърдителни факти:
-  направено е статистическо изследване на моментите на пристигане и 
времето за обработка на кораби в пристанище Варна -  Запад.
-  направен е сравнителен анализ на тестовото и експертно оценяване 
на изпити по Математика.

5.4. Приноси за внедряване. Като такъв принос мога да отбележа активната 
работа на кандидата, свързана с подготовката на курсантите от ВВМУ "Н. 
Вапцаров" за участие в Националните студентски олимпиади по математика.

6. Значимост на приносите за науката и практиката.
Считам, че приносите са оригинални и имат съществена значимост за 

науката и практиката.

7. Оценка в каква степен приносите са дело на кандидата.
Бих искал да отбележа, че д-р Маджарова участва в конкурса с 5 

самостоятелни публикации (от общо 14). Приемам, че в останалите публикации 
нейният личен принос е равностоен с този на останалите съавтори. От тази 
гледна точка считам, че приносът на кандидата е определящ.

8. Критични бележки за представените трудове.
Нямам критични бележки. Препоръчвам на кандидата да насочи бъдещата 

си публикационна активност към реферирани и индексирани международни 
научни списания.

9. Заключение
Имайки предвид гореизложеното, на основание на ЗРАСРБ и ППЗРАСРБ, 

предлагам д-р Татяна Стефанова Маджарова да бъде избрана за 
"ДОЦЕНТ" във ВВМУ „Н. Вапцаров“ по професионално направление 4.5. 
Математика, научна специалност Теория на вероятностите и математическа 
статистика.

30.08.2016 г. Член на журито:

проф. д-р Велизар Павлов


