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за участие в конкурс за доцент в професионално направление 4.5. Математика, 

научна специалност 01.01.10 Теория на вероятностите и математическа

статистика

на кандидата: Татяна Стефанова Маджарова

Със заповед № ОС-178 от 30.06.2016 г. на Началника на Висше Военноморско Училище 

„Никола Й. Вапцаров” съм определен за член на научното жури за заемане на длъжността 

„доцент" в професионално направление 4.5. Математика, научна специалност, 01.01.10 

Тео-рия на вероятностите и математическа статистика

По обявения в ДВ бр. 26 от 1.04.2016 г., конкурс за доцент за нуждите на катедра 

„Математика и физика” във факултет „Инженерен” при Висше Военноморско Училище 

„Никола Й. Вапцаров”, гр. 15арна, има подадени документи от един кандидат д-р Татяна 

Стефанова Маджарова -  главен асистент в катедра „Математика и физика” при Висше 

Военноморско Училище „Николай. Вапцаров”, гр. Варна.

Предоставените ми доку.менти, отговарят на изискванията по чл. 24 и чл. 26 на ЗРАСРБ. 

Кандидатът е предста!шл необходимия брой публикации с изискуемите наукометрични 

показатели. Общо са преде гавени 23 труда, от които 16 са извън представените за 

дисертацията материали. Голяма част от грудовете са доютадвани в рамките на научни 

конференции и симпозиуми, ! научна статия, публикувана в централно научно списание



(Икономически институт на БАН), който има индекс в Scopus и в EBSCO и представени са и 2 

учебни пособия.

Представените за рецепзиране трудове засягат няколко области:

• Математически методи в областта на методиката на обучението по математика -  

трудове 2.1.3, 2.1.5, 2.1.6, 2.1.9,2.1.10, 2.1.11.

• Математически методи в областта на военното дело -2.1.2.

• Математически методи в икономиката-2.1.4,2.1.12, 2.2.1 и 2.1.7.

Ще отбележа няксм1 основни достижения на кандидата, без да следвам 

последователността от списъка по-горе. 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 и:ч)из1!0леи вид  ̂Доказана е формула за вероятността случайният процес 

да се движи до момей:а х .'аежду две:е криви, представящи тези ненамаляващи функции в 

лабиринта между аб-орбиг ниите области, която е приложена в един частен случай. 

Представен е пример - модел на Поасонов процес, който попада в област, ограничена от прави 

линии, сключващи ост • р Ь1 ь i с положи гслпата посока на абсцисната ос, а абсорбиращата зона 

е клинообразна с ра-мсле -  еьию 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 >а обработка ни кораби в пристанище Варна -  Запад през 2002 г. В 

резултат на изследване го са получени следните изводи:

• Интервалите мем лу заявките за обслужване на корабите при голям обем на 

извадката са р' чре ’елени по о.споненциален закон.

• Чистото време за 'Обработки е разпределено също по експоненциален закон за 

обслужващите устр Пства, къде го се обработват не по-.малко от 80 кораба, а за 

обслужващите } С1]4)йства, където този брой е по-малък, то има разпределение на 

Ерданг.

В работата 2.1.12 с прсмложен колнчссгвен метод за определяне границите на средната 

класа. С помощта на кривата :а Лоренц е илюстрирано какъв дял от населението, каква част от 

общия доход притежава. С поред отклонението на тази крива от правата у=х се определя 

размерът на неравенство го и обществою. Кривата на Лоренц се разделя на три части, така че 

средната част съответс: :га нп средното ниво на доходите. Проекцията на тази част върху двете 

координатни оси е една п ст а о гссчка. Ди.чената крива на Лоренц се трансформира в нова със



същия коефициент на Д ichhi G. Прс ’ ^лесният модел се прилага за определяне на границите 

на средната класа по статистически даиии за доходите на домакинствата в България за 

периода 1992 -2008 г.

В статията 2.2.1 с прс южен нов метод за определяне на границите на трите основни 

нива на доходите. Кри) тга ма Лореиц L(x) се разделя на три части, така че средната част 

съответства на среднот * ниво иа 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 Джнни. Tj^a' рор.мирапача крива се състои от три сегмента с „ясно изразени 

три нива на доходите' 1а, ата е да сс реши уравнението v-u= L(v) - L(u). В статията е 

получено решението п i loi д >pauncin;c, което се изразява с коефициента на Джини - G. 

Изчисленията са напр.1ВС1!п • мтераппшп методи. Предложеният модел е използван за 

определяне на граници ге и. icni ге, еред.ш ic и високите нива на доходите по статистически 

данни за доходите на домак : гвага а Къ п ария и Германия.

В статията 2.1.2 о ш' -авена задачата да се пресметне вероятността целта да бъде 

поразена при изстрелването i автоматичен ред снаряди с ударно действие от артилерийски 

автомати от описаните тиш . Приема се. че снарядите изпълват един пресечен конус, чиито 

размери се определят о г дис .рсията на 1п.|)виге и последните изстреляни снаряди, началната 

скорост и продължите, нос; ' иа реда. <1>ор.\1улата за търсената вероятност е изведена като 

формула за геометрична вс; чюст и се i ;шзява с помощта на лебегов интеграл.

Изведената формчла з: i ероятностп;! м приложена за два конкретни случая:

• изображение: о п целта гп.пху картипиата плоскост има форма на кръг с радиус R;

• изображението i та втрх> ^ргппиата плоскост има форма на правоъгълник с 

размери а и Ь.

Тези вероятности ci- дщват ci c (чднетни тройни интеграли, които авторът успешно 

пресмята за отделните е м ч н.

Предложеният матед' i чески аиара . иша въз.можност да се оцени бойната ефективност 

при описаните типове а] ,i ерийски аи1 м а т .  Отклонението от получената теоретична 

вероятност при провеж ic п,! е cu;i п т  стрелби дава основание да се счита, че 

разпределението на спар п в пр^стр;ютвото не е равномерно. Следователно е налице 

износване, предизвикващо ..аепи в оал; i шсата па автомата.



в  2.1.3, 2.1.5, 2.1. i : п-'слложспи .'леюди за пзмерване на трудността и устойчивостта

на една математическа з:: I’la, оснсиава; !!! се на статистическите параметри, получени в 

резултат на педагогически с кспери.меит.

В 2.1.6. е предложен с метод за пресмятане на количеството информация, която съдържа 

решението на една задача, esаението на дз.тена задача е структурирано като последователно 

използване на оператори.

В 2.1.11. е направен сравнителен ане пп иа тестовото и експертно оценяване, въз основа 

на статистическо изсле"н

Представеният yreG т' по Те )рия "а вероятностите и математическа статистика е 

изключително под.чодя ,;а cTyacimi, които в бъдеще ще прилагат

вероятностно-статистиче(т I .методи i пра тческата си дейност. Съдържанието и структурата 

са избрани оптимално. i п > еп сьоГразсаи с профила на обучаемите. Без да се нарушава 

необходимата строгост, д а аае.тсп ата асни за възприемане. Предложени са системи от 

задачи, които подпомагат . тудсмтптс да с юят основните знания и умения по нелеката 

дисциплина „Вероятност!' с ra riic i i ■ а“,

Гл. ас. д-р Т. Ма.г/ка, ( а ма оогата'пчпго-иреподавателската дейност. Освен водените 

редовни часове, Маджар^ подготвя смсденти от ВВМУ „Н. Вапцаров” за участие в 

студентски олимпиади по ' ; емагика опк т 1994, където студентите редовно се класират на 

призови места.

Познавам работата а i-p Мад/гар1>1«1 отдавна и считам, че е безспорно, че 

представените трудове са ачно дело на и!гора, като основните приноси са отбелязани в 

становището.

J  М ЧЮ ЧЕНИЕ

Въз основа иа или еиот о пр< ;игам на уваж аемото жури да избере гл. 

ас. д-р Tanvmu Сп г/.аиоаи Ма i ирова за доцент по професионално 

направление 4.5.  ̂ иематика, '•{” чтг специалност 01.01.10 Теория на 

вераучи пие ч ли п .иагиическа статистика.

19.8.2016 г. Член на научно жури:.

/доц. д-р Хр. Вълчев/


