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ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ 
 

1. Представен е нов подход за пресмятане на собствени стойности и собствени 

вектори при метод за разлагане на матрици известен като „DMD-method”. Изведен е 

алтернативен подход за пресмятане на матрицата от собствени вектори. В резултат са 

представени два нови алгоритъма. Теоретичните резултати са потвърдени с конкретни 

експериментални резултати. 

Анализирана е локалната сходимост на някои от най-новите итерационни процедури 

за диагонализиране на присъединена матрица на Фробениус. 

Разгледан е нов итерационен метод за диагонализиране на присъединената матрица на 

Фробениус. Показана е еквивалентността на разгледания метод и методът на 

Вайерщрас за едновременна апроксимация на нули на полиноми. Изведени са нови 

оценки, характеризиращи приближенията на нулите на полиномните уравнения при 

използване на итерационния метод на Вайерщрас. 

Използвайки зависимостта между двата метода са изведени нови теореми и свойства 

на метода на Вайерщрас. 

2. Построен е двумерен съставен Биномен процес на риск с шокови влияния върху 

размерите на исковете и са изследвани неговите свойства. Моделиран е броящия 

процес на исковете и процеса на сумарния иск и са пресметрнати числовите им 



характеристики. Изведено е разпределението на дефицита в момента на фалит и са 

определени числовите му характеристики. Намерено е представяне на модела, като 

частен случай на едномерен съставен биномен модел. Описано е възможно 

приложение в застраховането, когато исковете, предявени към застрахователната 

компания пристигат на групи и са от различни видове.  

3. Разгледан е процес на риск със стохастични премии и са получени интегралните 

уравнения за вероятността за фалит в безкрайно време. В частния случай, когато 

исковете са експоненциално разпределени е намерено тяхното решение, т.е. 

експлицитно представяне на тези вероятности.   

4. Получен е регресионен модел с нормално разпределение на грешката на 

зависимостта между брутен национален доход и разполагаем среден месечен доход. 
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