
СТАНОВИЩЕ

на доц. д-р Дико Моис Суружон -  Икономически Университет -  Варна, 
член на научното жури по обявения от Висше Военноморско Училище 
„Никола Й. Вапцаров”, гр. Варна конкурс за доцент по професионално 
направление 4.5. Математика, научна специалност 01.01.10 Теория на 
вероятностите и математическа статистика

В конкурса за доцент за нуждите на катедра „Математика и физика” във 
факултет „Инженерен” при Висше Военноморско Училище „Никола Й. 
Вапцаров”, гр. Варна, обявен с ДВ бр. 26 от 1.04.2016 г., има подадени 
документи от д-р Татяна Стефанова Маджарова -  главен асистент в катедра 
„Математика и физика” при Висше Военноморско Училище „Никола Й. 
Вапцаров”, гр. Варна.

След като се запознах с приложената документация, за мен стана ясно, 
че посоченият кандидат Татяна Стефанова Маджарова отговаря на условията 
по чл. 24 и чл. 26 на ЗРАСРБ.

Кандидатът е представил необходимите публикации -  общо 23 от които 
16 са трудовете за конкурса за научното звание „Доцент”, т.е. са извън 
дисертацията. От тях 14 са статии, като 13 от тях са изнесени на научни 
конференции и симпозиуми, 1 научна статия, публикувана в централно научно 
списание (Икономически институт на БАН), който има индекс в Scopus и в 
EBSCO и 2 учебни пособия.

Публикациите на кандидата могат да бъдат тематично групирани в 
следните основни направления:

1. Трудове, които представят резултати от изследвания, свързани с 
приложение на математически методи в икономиката -  2.1.4, 2.1.12, 2.2.1 и 
2.1.7.

В 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. Основният принос тук е извод на 
формула за вероятността случайният процес да се движи до момента х между 
двете криви, представящи тези ненамаляващи функции в лабиринта между 
абсорбиращите области. Тук много сполучливо намерената формула за 
вероятността е приложена в един частен случай. Като пример е разгледан един 
модел на Поасонов процес, който попада в област, ограничена от прави линии, 
сключващи остър ъгъл с положителната посока на абцисната ос, а 
абсорбиращата зона е клинообразна с рамене -  също прави линии, т.е. тази 
зона представлява вътрешността на ъгъл.

В 2.1.7 се анализират резултатите от статистическото изследване на 
моментите на пристигане и времето за обработка на кораби в пристанище 
Варна -  Запад през 2002 г. Тук най-напред се разглеждат случайните величини 

, п=1,2,... , която представлява дължината на интервала от време между 
моментите на постъпване на л-1 та и л-та заявка (кораби). С помощта на 
статистически критерий ( j ^ -критерий) се установява, че те са разпределени по 
експоненциален закон с параметър Л , който е изчислен по данните от 
извадката. Тогава се получава, че моментът на постъпване на п-та заявка 

+... + ^„ образуват Поасонов процес със същия параметър 2 (тук са 
независими случайни величини). В изследването се разглеждат чистите



времена за обработка на товарите, означени с Ŝ , S2  ,■■■ ■ От особена важност е
да се познава съвместното разпределение на случайните величини S. , което се
определя от вероятностите p̂  ̂  ̂ = P {S^= S i , . . . ,S „= sJ .  Авторът е получил
формула и е пресметнал тези вероятности в конкретните случаи при 
определени условия. Именно, от общото време на престой на корабите в 
пристанището се пренебрегва времето на престой на рейда поради лоши 
метеорологични условия, времето за обработка на документи и др. Тъй като 
част от кейовите места са взаимно заменяеми, то те са обединени и се 
разглеждат като едно кейово място или обслужващо устройство. Резултатите, 
получени в изследването доведоха до следните изводи:

Интервалите между заявките за обслужване на корабите при голям обем 
на извадката са разпределени по експоненциален закон.

Чистото време за обработка е разпределено също по експоненциален 
закон за обслужващите устройства, където се обработват не по-малко от 80 
кораба, а за обслужващите устройства, където този брой е по-малък, то има 
разпределение на Ерланг.

В 2.1.12 се предлага количествен метод за определяне границите на 
средната класа. Кривата на Лоренц илюстрира какъв дял от населението каква 
част от общия доход притежава. Според отклонението на тази крива от правата 
у=х се определя размерът на неравенството в обществото. Кривата на Лоренц 
се разделя на три части, така че средната част съответства на средното ниво 
на доходите. Проекцията на тази част върху двете координатни оси е една и 
съща отсечка. Дадената крива на Лоренц се трансформира в нова със същия 
коефициент на Джини -  G. Границите на средната класа />, и P 2 = v  се
определят като решение на уравнението р - Ь ( р ) = \ - л 1 \ - 0  . Предложеният 
модел се прилага за определяне на границите на средната класа по 
статистически данни за доходите на домакинствата в България за периода 1992 
-2008 г.

В статията 2.2.1 се предлага нов метод за определяне на границите на 
трите основни нива на доходите. Тук отново основна роля играе кривата на 
Лоренц Цх). Тя се разделя на три части, така че средната част съответства на 
средното ниво на доходите. Проекцията на тази част върху двете координатни 
оси е една и съща отсечка. Дадената крива на Лоренц се трансформира в нова 
със същия коефициент на Джини. Трансформираната крива се състои от три 
сегмента с „ясно изразени три нива на доходите”. Основната идея тук е да се 
реши уравнението v-u= L{v) - Ци). В статията е получено решението на това 
уравнение, което се изразява с коефициента на Джини G. Изчисленията са 
направени с итеративни методи. Предложеният модел е използван за 
определяне на границите на ниските, средните и високите нива на доходите по 
статистически данни за доходите на домакинствата в България и Германия.

2. Трудове, които представят резултати от изследвания, свързани с 
приложение на математически методи във военното дело -  2.1.2.

Задачата, която се поставя в статията 2.1.2 е следната: Да се пресметне 
вероятността целта да бъде поразена при изстрелването на автоматичен ред 
снаряди с ударно действие от артилерийски автомати от описаните типове. 
Приема се, че снарядите изпълват един пресечен конус, чиито размери се 
определят от дисперсията на първите и последните изстреляни снаряди, 
началната скорост и продължителността на реда. Формулата за търсената



вероятност е изведена като формула за геометрична вероятност и се изразява 
с помощта на лебегов интеграл.

Изведената формула за вероятността е приложена за два конкретни 
случая;

- изображението на целта върху картинната плоскост има форма на кръг 
с радиус R-,

- изображението на целта върху картинната плоскост има форма на 
правоъгълник с размери а и Ь.

Тези вероятности се задават със съответни тройни интеграли, които 
авторът успешно пресмята в двата случая.

Предложеният математически апарат дава възможност да се оцени 
бойната ефективност при описаните типове артилерийски автомати. 
Отклонението от получената теоретична вероятност при провеждане на 
специални стрелби дава основание да се счита, че разпределението на 
снарядите в пространството не е равномерно. Следователно е налице 
износване, предизвикващо промени в балистиката на автомата.

Трудове, които представят резултати от изследвания, свързани с 
приложение на математически методи в методиката на обучението по 
математика -  2.1.3, 2.1.5, 2.1.6, 2.1.9, 2.1.10, 2.1.11.

Основните научно -  приложни приноси в тези статии се изразяват в 
следното:

- Предложени са методи за измерването на съдържанието, трудността и 
устойчивостта на една математическа задача, основаващи се на 
статистическите параметри, получени в резултат на експеримент (изпит, 
контролна работа и др.) (2.1.3, 2.1.5, 2.1.10).

- Предложен е метод за пресмятане на количеството информация, която 
съдържа решението на една задача. Решението на дадена задача е 
структурирано като последователно използване на определени оператори 
(известни математически твърдения) в някакъв ред -  2.1.6.

- На базата на статистическо изследване е направен сравнителен анализ 
на тестовото и експертно оценяване -  2.1.11.

Гл. ас. Т. Маджарова има много богат професионален опит. През време 
на нейния учебно -  преподавателски стаж от 1985 г. до 2016 г. тя води лекции и 
упражнения по изключително много дисциплини, свързани с различните 
области на математиката и математическите модели. Част от дисциплините, 
които води са: Висша математика от първа до пета части. Математически 
анализ първа, втора, трета и четвърта част. Линейна алгебра и аналитична 
геометрия, избрани глави от математиката, Математически анализ и статистика, 
Теория на вероятностите и математическа статистика в научните изследвания 
и др. Преподава и 4 дисциплини на английски език. От студентите, на които гл. 
ас. Т. Маджарова е чела лекции, имам впечатления за нейната учебно -  
преподавателска работа. Математическите курсове, които тя води са с 
необходимата математическа точност, строгост и последователност и 
същевременно ясни и методически подредени. Те са изчерпателни по 
разглежданите от учебната програма теми и където е възможно свързват 
теоретичния материал с решаване на конкретни практически задачи.

Представеният от гл. ас. д-р Т. Маджарова учебник по Теория на 
вероятностите и математическа статистика е написан на много добро ниво. В 
него се дават всички основни твърдения от теорията на вероятностите, като 
елементи от комбинаториката, класическа вероятност и най-важните теореми,



свързани с нея, функция и плътност на разпределение основните видове 
разпределения, двумерни разпределения, определение и свойства на 
математическото очакване и дисперсията, основните методи, прилагани в 
математическата статистика, като точкови оценки, максималното 
правдоподобие, доверителните интервали, критериите за съгласуваност и т.н. 
В него по достъпен начин са изложени доказателствата на съответните 
твърдения, като същевременно не се нарушава математическата строгост на 
изложението. Учебникът съдържа и много примери и задачи, в това число 
решени задачи, което го прави изключително полезен при подготовката на 
студентите, а също и за интересуващите се от теорията на вероятностите и 
математическата статистика.

Учебно -  преподавателската дейност на гл.ас. д-р Т.Маджарова се 
изразява освен с четените лекции, водените упражнения и написаните от нея 
учебник и учебни помагала, също и с извънкласната дейност със студенти 
(курсанти). Тя участва много активно и в подготовката на студентите от ВВМУ 
„Н.Вапцаров” за студентските олимпиади по математика от 1994 до 2016 г., 
където студентите редовно се класират на призови места и печелят награди.

Ясно е, че за всички написани публикации и въобще за цялата научна и 
преподавателска дейност кандидатът е вложил много труд. При получаването 
на резултатите са преодолени редица технически и изчислителни трудности. 
Приносите са безспорни и те бяха посочени в изложението.

Всичко това ми дава основание да препоръчам на уважаемото жури 
да избере гл. ас. д-р Татяна Стефанова Маджарова за доцент по 
професионално направление 4.5. Математика, научна специалност 
01.01.10 Теория на вероятностите и математическа статистика.

гр. Варна, 
август 2016 г.

Написал: 
(доц. д-р Дико ст!1уружон)


