
 

 

Р Е Ц Е Н З И Я 

 

от  Косто Вълов Митов,  дмн  

професор в  НВУ „Васил Левски” – Факултет “Авиационен”, 

 

 

на материалите, представени за участие в конкурс за заемане на 

академичната длъжност ДОЦЕНТ в област на висшето образование 4. 

Природни науки, математика и информатика,  професионално направление 

4.5 „Математика” специалност „Теория на вероятностите и математическа 

статистика”. 

 

В конкурса,  обявен в Държавен вестник, бр. 67/30.07.2013 г. и в сайта на 

ШУ “Константин Преславски” като единствен кандидат участва д-р 

Павлина Калчева Йорданова, главен асистент в катедра “Икономика и 

Моделиране” на Факултета по математика и информатика на ШУ 

“Константин Преславски” 

1. Биографична справка Павлина Йорданова е родена на 06 август 1972г 

в гр. Шумен. Средно образование завършва в ТМТЕ – гр. Добрич. Висше 

образование със степен “Магистър” завършва в ШУ “Константин 

Преславски” през 1996г. През 2006г. защитва успешно дисертация за 

образователна и научна степен “Доктор” като задочен докторант в секция 

“Вероятности и Статистика”-ИМИ-БАН. 

 

2. Общо оценка на  представената научна продукция 

Кандидатът д-р Павлина Калчева Йорданова участва в конкурса с: 

 Учебно пособие – 1 брой;  

 Публикации – 16 броя (№№ 1-16); 

 Автореферат на дисертацията за образователна и научна степен 

“Доктор” – 1 брой. 

Приемам за рецензиране всички представени материали. За автореферата 

ще отбележа, че съм бил рецензент на дисертацията на д-р Йорданова за  

присъждане на ОНС „Доктор”  така, че  съм добре запознат  с 

дисертацията  и публикациите по нея. 

 

Публикациите могат да бъдат класифицирани както следва: 

По вид: 

 Статии - 8 броя (№№ 1-4, 7, 9, 14, 15); 

 Доклади - 8 броя (№№  5, 6, 8,10-13,16 ); 

По значимост: 

 Статии в издания с импакт-фактор  - 3 броя (№ 1, 2, 4)  



По място на публикуване: 

 Статии в реферирани международни списания – 3 броя (1, 2, 

15) 

 Статии в национални списания - 5 броя (3, 4, 7, 9, 14); 

 Доклади в трудове на международни научни конференции в 

България -  2 броя (№№ 8, 12); 

 Доклади в научни трудове на университети - 6 броя (№№ 5, 6, 

10, 11, 13 ,16). 

По езика, на който са написани: 

 На английски език  - 10 броя (№№ 1-4, 7-9, 12, 14, 15); 

 На български език – 6 броя (№№ 5, 6, 10, 11, 13, 16). 

 

Учебното пособие е  на български език. 

По брой на съавторите: 

 Самостоятелни -  8 броя  (№№ 5, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15); 

 С един съавтор - 4 броя (№№  4, 7, 11, 16); 

 С двама  и повече съавтори -   4 броя  (№№ 1, 2, 3, 6). 

 

Отражение на научните публикации на кандидата в литературата 

(известни цитирания): 

 Общо - 8 цитирания;  

 От български автори - 1 цитиране; 

 От чужди автори - 7 цитирания. 

 

3. Обща характеристика на научноизследователската, научно 

приложната и педагогическата дейност на кандидата. 

3.1. Д-р Павлина Йорданова работи успешно в няколко области. Основната 

от тях е Теория на екстремалните стохастични процеси.  

Дисертационният и труд е на тема „Многомерен функционален 

екстремален критерий”. Теорията на екстремалните процеси е клон на 

съвременната стохастика, който се развива интензивно в последните 

няколко десетилетия. Приложенията й са свързани с моделиране на 

екстремални процеси и явления  в екологията (приливни вълни, урагани, 

наводнения),  във финансите (крахове и фалити на банки, фирми, фондове) 

и др. Такива  явления се случват рядко, но поради силата си оказват 

съществено влияние върху обичайния ход на нещата в тези области.  

Добре е известно, че когато  даден процес е резултат на много, но малки по 

сила случайни фактори за продължителен период от време, подходящи  за 

моделиране са процесите с независими нараствания, за които има добре 

развита и теория.  



Връзката между гранничното поведение на редица от суми на  независими 

случайни величини и на съответната редица от максимални елементи се 

оказва съществена и при определени условия двете са еквивалентни.  

Дисертацията на д-р Йорданова изследва тази връзка като доказва така 

наречения функционален екстремален критерий. Той дава условията, при 

които сходимостта на една редица от процеси с независими нараствания и 

една редица от екстремални процеси са еквивалентни.  

Като  рецензент на тази дисертация  мога убедено да твърдя, че получените 

там резултати са на високо ниво и са в професионалното направление и 

специалността на обявения конкурс.  

 

3.2 Публикациите на кандидатката,  представени за участие в конкурса са 

направени след защитата и нямат пряка връзка с резултатите, получени 

там. Има една работа от преди това (№16).  Тук искам да отбележа, че 

смятах да класифицирам публикаците, представени за участие в конкурса в 

две, три групи по тематика. Оказа се, д-р Йорданова е работила и получила 

резултати в много различни области на стохастиката и такова групиране не 

е възможно. Разбира се всички публикации са в професионалното 

направление и специалността на обявения конкурс.  

 

3.3 Главното, което характеризира  кандидата за академична длъжност. 

Според мен  д-р Йорданова може да се причисли към всяка от следните две 

категории: 

- Изследовател (видно както от защитената дисертация, така и от 

публикациите преди и след нея) 

- Педагог (В подкрепа на това ще посоча учебното пособие, статии №10, 

13, 16 и 20 учебни програми), които са представени за конкурса, и които 

обхващат различни раздели от Теория на вероятностите и 

Математическата статистика, Стохастичните процеси, Иконометрията. 

 

4. Оценка на педагогическата подготовка  и дейност на кандидата за 

исканата академична длъжност:  

 Равнище на разработените учебници и учебно методични ръководства и 

разработки: 

За участие в конкурса е представено 1 учебно помагало “Ръководство за 

решаване на задачи по Теория на вероятностите.” На мен това ръководство 

определено ми хареса. Материалът е изложен много добре, решени са 

достатъчно на брой и разнообразни типови задачи и са дадени достатъчно 

задачи за самостоятелна работа с отговори. В решенията са дадени 

детайлно стъпките, даже на места прекалено детайлно, които трябва да се 

направят, за да се получи решението.  

Ръководството покрива обичайния курс по теория на вероятностите за 

студенти по математика, но с успех може да се използва и от обучаеми в 



други специалности и други вузове. Имам само една забележка. В 

разделите за дискретни случайни величини се разглеждат случайни  

величини, които произтичат от конкретен експеримент, описан в задачата. 

Това е от една страна много хубаво, но от друга води до числа, които 

трудно се смятат на ръка и сметките сигурно ще отнемат много време на 

обучаемите.   

Към материалите, свързани с обучението може да се отнесе  и доклад № 

16, в който се разглеждат един клас задачи за квадратична вариация, 

подходящ за заключителни упражнения и извън аудиторна работа със 

студенти, докторанти и преподаватели във висше училище. Задачите от §2 

са подходящи и за свободно избираема подготовка с ученици от 12 клас.  

Докладът № 13 е методическа разработка, свързана с обучението по 

Вероятности и Статистика. Описани са някои възможности за по-добро 

илюстриране и онагледяване на понятията и методите, както и за 

изясняване на връзките между теорията и практиката при преподаване на 

вероятности и статистика в университета. Разгледани са възможностите за 

симулиране на случайни величини, изчертаване на графиките на 

функциите и плътностите на разпределение и влиянието на параметрите 

върху тях, пресмятане на числовите характеристики, онагледяване на 

резултатите от изучаваните гранични теореми и статистически методи. 

Като средство за реализиране на целите е използван пакета MATLAB. 

 

Тук е редно, макар накратко да се посочи, че гл. ас. д-р Йорданова  има 

двама дипломанти, създала е 20 учебни програми по различни дисциплини, 

водила е лекции и на англииски език при гостуванията си в университетите 

в Линц, Австрия и в Бидгошч, Полша.  

 

5.Основни научни и научно приложни и други приноси. 

Както посочих и по-горе, класирането на представените статии и доклади в 

в две-три групи се оказа трудно поради разнообразието на разработените в 

тях проблеми.  

В статия №1 се моделира един, протичащ в природата процес, а именно 

отделянето на метан във въздуха над блатистите местности в Южна 

Бохемия. Въз основа на реални данни е обосновано използването на смесен 

Поасонов процес за моделирането на този реален процес. Във връзка с това 

са доказани редица свойства на смесен Поасонов процес със смесваща 

случайна величина с  разпределение на Парето. Освен това е дeфинирана  

смесена Поасоново-Парето разпределена случайна величина и за нея е 

намерено разпределението и числовите характеристики в явен вид. 

 

 Известно е, че при функция на разпределение с правилно изменяща се 

опашка, за статистиката е особено важна оценката на (индекса на 

опашката) или степенния показател на опашката особено в случаите, 



когато няма математическо очакване или дисперсия. Най-известната 

оценка на този степенен показател е  оценката въведена от Hill през 1975г., 

модифицирана многократно след това. През 2009г. Фабиан въвежда друга 

оценка за индекса на опашката като алтернатива на Hill оценката. Тя е 

наречена t-Hill оценка. Работите  №№ 2, 3 и 4 третират различни проблеми, 

свързани с t-Hill оценката.   

Така в работата №2  е доказана слаба състоятелност на t-Hill оценките в 

случая, когато данните са от наблюдения върху плъзгащи се средни с 

правилно изменяща се опашка на функцията на разпределение на 

шумовите компоненти. В комбинация с многофакторен регресионен 

анализ, тези оценки са приложени за моделиране на емисиите на метан над 

блатистите местности в Южна Бохемия. 

В статията № 3 е показано, че в случая с независими еднакво разпределени 

наблюдения, t-Hill оценките са робастни, а в случая на плъзгащи се средни 

те не са робастни по отношение на големите стойности. Въведена е t-Hill 

графика. Дадени са примери, които показват разликите в граничното 

поведение и скоростта на сходимост на t-Hill оценките и оценките на Hill 

при различно поведение на опашката на функцията на разпределение на 

наблюдаваните величини и при различни форми на зависимост между тях. 

Статията № 4 хронологично е преди № 2 и № 3. В нея се продължава 

изследването на свойствата на t-Hill оценката, като е получен  вида на 

центриращите и нормиращите константи и граничното разпределение на 

тази оценка при фиксиран ранг k на горните порядкови статистики, които 

участват в нея. Оказва се, че то съвпада по тип с разпределението на 

средното хармонично на независими и еднакво равномерно разпределени 

случайни величини на степен -1/. Показано е, че в случая, когато k е 

безкрайно малка функция на n, тези оценки са асимптотично нормални.  

В работата № 5  се разглежадат въведените от Фабиан t-оценки на мерки за 

централна тенденция, дисперсия и корелация на абсолютно непрекъснати 

случайни величини. Във връзка с това е дефинирано понятието log-location 

разпределениe. Дадено е ново доказателство на асимптотичната 

нормалност на оценките на Фабиан.  В тази статия има фактическа грешка, 

която искам да отбележа. На стр. 59 се твърди, че ако една функция е 

правилно изменяща се на безкрайност с индекс , то нейната производна е 

правилно изменяща се на безкрайност с индекс -1, което не е винаги 

вярно. Необходимо е производната да е монотонна от известно място 

нататък. Това не обезценява работата, но показва какво се случва, когато се 

следва грешната практика да се печатат работи без да са рецензирани от 

поне един рецензент, който е тесен специалист в областта.  

Статията № 6 има приложен характер. В нея е направен дисперсионен 

анализ, с цел да се определи кои от 31 на брой разглеждани параметъра са 

видово специфични, т.е. по кои от тях, наблюдаваните видове мишки се 

различават статистически значимо. В резултат е направена таблица с 



доверителни интервали на статистически най-значимите параметри. Така 

за определяне на вида на полевките могат да се наблюдават 5 техни 

краниометрични параметъра, да се сравнят с тези от таблицата и да се 

определи вида им. 

Известно е, че не съществуват линейни нормировки, такива, че редицата от 

нормирани максимуми на независими и еднакво разпределени, дискретни  

случайни величини да е слабо сходяща. В статията № 7 са получени долна 

и горна граница на редицата от функции на разпределение на подходящо 

нормирани максимуми, асоциирани със стационарен, целочислен 

авторегресионен процес от първа степен, с геометрични моментни сечения 

(NGINAR(1) процес). Тези процеси са частен случай на AR(1) процесите и 

строго стационарните ергодични Марковски вериги, а също може да се 

интерпретират като докритични разклоняващи се процес с имиграция. 

Работа № 8 е по-близка по време и по съдържание до дисертационния труд 

на д-р Йорданова. В нея е доказан принципът за инвариантност на 

максимума за екстремални процеси, при който моментните сечения на 

дограничните процеси представляват подходящо афинно трансформирани 

максимуми на плъзгащи се средни. Функцията на разпределение на 

шумовите компоненти принадлежи на областта на привличане на 

разпределението на Вейбул.  

Статията № 9 дискутира проблеми, свързани с намирането на границите на 

редици от случайни процеси, чиито моментни сечения представляват 

подходящо трансформирани максимуми на случаен брой еднакво 

разпределени случайни величини. Описан е вида на граничния процес в 

случая, когато случайните величини образуват плъзгащи се средни и 

шумът има функция на разпределение с правилно изменяща се опашка.  

Сходна задача се решава в работата № 12, където изследвано 

асимптотичното поведение на редици от случайни процеси, чиито времеви 

сечения са максимуми на случаен брой стационарни плъзгащи се средни.  

В работата № 10 са намерени разпределенията на разликата, модулът на 

разликата и частното на независими, геометрично разпределени случайни 

величини. Пресметнати са някои техни числови характеристики като 

например: математическите очаквания, дисперсиите, модите и 

пораждащите моментите функци и са доказани различни свойства на 

разпределенията на тези случайни величини. 

В работата № 11 са намерени копули, представящи съвместното 

разпределение на нестрого монотонни функции от случайни величини 

като: копулата на минимума и максимума на независими, еднакво 

разпределени случайни величини, копулата на съвместното разпределение 

на случайна величина и минимума й с друга случайна величина, както и 

копулата на случайна величина и нейните четни степени.   

Статията № 14 разглежда трансформации на така наречените G-

екстремални процеси, въведени от Ресник и Рубинович посредством 



ненамаляваща, непрекъсната отдясно функция . Трансформираните 

процеси са наречени (G, ) – екстремални процеси. Изучени са техните 

свойства и връзката им с макс-устойчивите процеси. 

В статията № 15 се разглежда процес на риск с начален капитал u и  

променлива интензивност на премиите. Всъщност големината на премиите 

се променя между две възможни стойности в зависимост от това дали 

процесът на риск е преминал или не дадено критично ниво. Изучени са 

основни характеристики на този процес. Така например е доказана връзка 

между вероятността за фалит в безкрайно време в този модел и 

вероятността за фалит в модела на Крамер-Лундберг. Получена е 

вероятността на събитието „Да нямаме фалит до първото преминаване над 

нивото  от долу на горе”.  Изведени са вероятностите на събитията на „Да 

имаме фалит с начален капитал  и той да е в момента на първото слизане 

под ” и „Да имаме фалит и преди това точно едно слизане от горе на долу 

под ”.  Чрез тези вероятности е изразена  вероятността за фалит в този 

процес на риск.  
 

6. Оценка в каква степен  приносите са дело на кандидата за 

академична длъжност.  

В самостоятелните публикации дело на автора са 100%. За съвместните 

публикации д-р Йорданова е предствила писмени документи от съавторите 

си, които потвърждават нейното поне равностойно участие в тях. 

 

7. Критични бележки за рецензираните трудове.   Освен направената по-

горе забележка към работа  № 5,  други забележки нямам. 

 

8. Лични впечатления и становище на рецензента по останалите 

страни от дейността на кандидата за академична длъжност. Познавам 

Павлина Йорданова от времето, когато постъпи като задочен докторант 

при проф. Панчева.  Личните ми впечатления са много добри. Те са въз 

основа на нейни доклади на семинари и конференции по вероятности и 

статистика, на които съм присъствал и от  представянето и на защитата на 

дисертация за ОНС „ДОКТОР”. Много пъти съм се учудвал на нейната 

работоспособност и упоритост, което пък, както се вижда,  носи  добри  

резултати. 

9. Заключение. Въз основа на изложеното по-горе считам, че д-р 

Йорданова е изграден учен в областта на теория на вероятностите и 

математическата статистика и по-специално в теорията на екстремалите 

процеси и приложенията им. Считам, че и за в бъдеще ще продължи да 

развива тази област на стохастиката. Цитиранията на нейни публикации от 

други автори и сътрудничеството и с колеги у нас и в чужбина са в 

подкрепа на това.  Педагогическата ѝ работа е също на високо ниво, което 

се вижда и от представените материали в тази насока.  



 

Поради всичко казано до тук,  считам, че д-р Йорданова удовлетворява 

напълно изискванията на ЗРАСРБ и правилника за приложението му,  

затова убедено препоръчвам на почитаемото Научно Жури да избере 

Павлина Калчева Йорданова за „ДОЦЕНТ” по научното направление 4.5 

„Математика”, специалност 01.01.10 „Теория на Вероятностите и 

Математическа статистика”  

                                                                                    
11.11.2013 г.    Рецензент:/……………………../ 

                                                                       Проф. дмн Косто  В.  Митов 

 


