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I. Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и научна степен 

„доктор” по научната специалност 01.01.10, Теория на вероятностите и 
математическа статистика. Тема: Многомерен функционален екстремален 
критерий, София, 2006, 33 с. 

 
II. Учебни помагала:  

 
Павлина Йорданова, Ръководство за решаване на задачи по Теория на 
вероятностите, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, 
ISBN: 978-954-577-499-7, Шумен, 2008, 215 с. 

 
Целта на ръководството е да подпомогне студентите при усвояването на 

основните техники при решаването на задачи от Теорията на вероятностите. То е 
предназначено за самоподготовка на студенти от специалностите: Математика и 
информатика, Математика, Стопанска математика, Компютърна информатика, 
Компютърни информационни технологии и Физика и математика. Частни случаи на 
предлаганите задачи могат да служат и при работа с ученици от X, XI  или XII клас. 

Ръководството съдържа 12 параграфа и приложение с необходимите за работата 
статистически таблици. Всеки параграф е съставен от три части. Първата част е 
теоретична и дава основните понятия и твърдения, използвани при решаването на 
задачите. Втората част на всеки параграф съдържа примерни задачи с решения, а 
третата част - задачи за самостоятелна работа с отговори. Задачите са построени според 
принципите: „От лесното към трудното”, „От частното към общото”. Първата тема е 
посветена на различните начини на отброяване на елементите на множество. Следват 
основните дефиниции за вероятност: Класическа и Геометрична. В §4 освен условна 
вероятност и независимост между събития е разгледан и коефициента за корелацията 
между събития. Основните свойства на вероятностите, и по-специално формулата за 
събиране на вероятностите, класическата формула за пълната вероятност и 
класическата формула на Бейс са упражнени в §5 и §6. Изучаването на случайните 
величини започва в §7 с числовите характеристики на дискретните случайни величини.  
Следват неелементарните свойства на математическото очакване. В §8 те са разгледани 
заедно с типовете най-често използвани дискретни разпределения. Задачи и теория, 
свързани с функцията на разпределение и нейните свойства, са дадени в §9. В §10 
класът на случайните величини е допълнен с абсолютно непрекъснатите случайни 
величини и са разгледани най-популярните типове такива разпределения. Задачи от 
интегралната формула за пълната вероятност и интегралната формула за двойното 
математическо очакване са представени в §11. В последния параграф са упражнени 
видовете сходимости на редици от случайни величини и основните гранични теореми. 
Таблиците от приложението са получени с помощта на вградените функции на Excel. 
 



III  Статии:  .
 
1. Jordanova, P., Dusek, J., Stehlik, M., Microergodicity effects on ebullition of 

methane modelled by Mixed Poisson process with Pareto mixing variable, Chemometrics 
and Intelligent Laboratory Systems, volume 128, pages 124 - 134, 2013. (Impact Factor 
2.291, 5-Year Impact Factor: 2.432) 

 
В статията е разгледан един частен случай на смесен Поасонов процес. 

Смесващата случайна величина има разпределение на Парето. Дeфинирана е смесена 
Поасоново-Парето разпределена случайна величина. Тя описва разпределението на 
броя на “надхвърлянията” до момента t. Експоненциално-Парето разпределение се 
появява като разпределение на дължината на интервала между настъпването на две 
последователни събития. То се оказва, че е обобщение на Експоненциален интеграл 
разпределението. За описване на момента на настъпване на n-тото събитие е въведено 
Ерланг-Парето разпределението. Чрез тези разпределения и смесени плъзгащи се 
средни е моделиран процесът на надхвърлянията на отделянето на метан във въздуха в 
блатистите местности в Южна Бохемия, Република Чехия. Получено е, че 
разпределението на смесващата променлива е със скок в нулата. По тази причина е 
изследвана връзката между разпределението на смесения Поасонов процес със 
смесваща променлива без тегло в нулата и това на смесения Поасонов процес със 
смесваща променлива с тегло в нулата. Получени са част от свойствата на всички 
дефинирани разпределения и процеси.  

 
2. Jordanova, P., Dusek, J., Stehlik, M., Modeling methane emission via the infinite 

moving average process, Chemometrics and Intelligent Laboratory Systems,volume 122, 
pages 40-49, 2013. (Impact Factor 2.291, 5-Year Impact Factor: 2.432) 

 
В статията 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, Република Чехия. 
Зависимата променлива е „Емисии на метан във въздуха в момента t”, а независимите 
са „Ниво на водата” и температури на въздуха на две различни дълбочини. 
Специфичната новост в модела е, че грешката в момента t е описана с плъзгащи се 
средни и е  разложена на сума от „много малки грешки”, „нормално разпределена част” 
и „много големи грешки” до момента t. Резултатите са проверени чрез симулиране на 
получения модел посредством софтуера R. 

 
3. Jordanova P., Stehlik M., Fabian Zd., Strelec L., On Estimation And Testing For 

Pareto Tails, Pliska Studia Mathematica Bulgarica, volume 22, pages 89-108, 2013.  
 
t-Hill оценката на екстремалния индекс е въведена през 2009 г. от Зд. Фабиан и М. 

Стехлик за прости извадки от наблюдения. В случая на разпределение на Парето те са 
частен случай на t-средните оценки. При анализа на динамични редове често данните се 
моделират с плъзгащи се средни. В двата случая тези оценки са слабо състоятелни. В 
статията 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. 

 
4. Jordanova P., E. Pancheva, Weak Asymptotic Results for t-Hill Estimator, Comptes 

rendus de l`Academie Bulgare des Sciences, volume 65, No 12, pages 1649-1656, 2012. 
(Impact Factor 0.210 (2011)) 

 
През 2009 г. Зд. Фабиан и М. Стехлик получават нова оценка на екстеремалния 

индекс на функциите на разпределение с правилно изменящи се опашки. Това е така 
наречената t-Hill оценка. В тази статия е продължена тяхната работа. Получени са вида 
на центриращите и нормиращите константи и граничното разпределение на тази 
оценки 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/α. 
Показано е, че в случая, когато k е безкрайно малка функция на n тези оценки са 
асимптотично нормални.  

 
5. Йорданова П., Асимптотична нормалност на t-средните оценки, Сборник с 

научни трудове MATTEX 2012, том 1, страници 58-63, 2012. 
 
В серия от статии Зденек Фабиан въвежда нови мерки за централна тенденция, 

дисперсия и корелация на абсолютно непрекъснати случайни величини. Използвайки 
тези числови характеристики той получава нов вариант на оценки на неизвестните 
параметри на разпределението на наблюдаваната величина и отбелязва, че тези оценки 
са частен случай на М-оценките. Ето защо те са състоятелни и асимптотично нормални. 
В тази статия са дефинирани log-location разпределения и са показани някои техни 
свойства. Дадено е различно доказателство на асимптотичната нормалност на оценките 
на Фабиан. 

 
6. Костадинова Кр., П. Йорданова, В. Калчева, Ив. Атанасова, Приложение на 

дисперсионния анализ в краниометрични изследвания на видове двойници при 
полевки от род MICROTUS, Сборник Научни трудове, посветен на 130-годишнината 
от рождението на академик Кирил Попов, Шумен, том 1, страници 98-105, 2011. 

 
В статията 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 се различават статистически значимо. С помощта на нормираният корелационен 
коефициент на Пирсън е определено кой от статистически значимите фактори има най-
силна зависимост с вида на индивидите. В резултат е направена таблица с доверителни 
интервали на най-статистически 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. 

 
7. Jordanova P., Mitov I., Maximal number of successors in a NGINAR(1) process, 

Pliska Studia Mathematica Bulgarica, volume  20, pages 109-120, 2011.  
 
През 1970 Андерсон показва, че не съществуват линейни нормировки, такива, че 

редицата от нормирани максимуми на независими и еднакво геометрично разпределени 
случайни величини да е слабо сходяща. В тази статия 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. 

 
8. Jordanova P., Maxima of moving averages with noise in the Weibull max-domain 

of attraction, Mathematics and Education in Mathematics, pages 184 – 189, 2009. 
 
В тази статия 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 Уейбул. В случая с краен брой шумови компоненти 
се получава, че моментните сечения на граничния процес имат разпределение на 
Уейбул, а в случая на плъзгащи се средни с безкраен брой компоненти те имат 
разпределение на Гумбел.  

 
9. Jordanova P., Functional Transfer Theorems for Maxima of Stationary Processes, 

Pliska Studia Mathematica Bulgarica, volume 19, pages 173 - 192, 2009.  
 
Статията 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. Първо се работи 
със сравнително общите предположения, че редицата удовлетворява условието за слаба 
зависимост - D(un) и условието за липса на струпване при надхвърлянията на големите 
стойности - D`(un). Тези две условия са дискутирани в модели с неслучайни моменти от 
време от Лидбетер и съавтори през 1983 г. Разглежданата в статията редица от 
случайни процеси се оказва, че клони слабо към съставен екстремален процес. Описан 
е вида на граничния процес в случая, когато случайните величини образуват плъзгачи 
се средни и шумът има функция на разпределение с правилно изменяща се опашка. В 
частност са включени случаите, когато моментите от време образуват смесен Поасонов 
процес или процес на възстановяване с правилно изменяща се опашка на 
разпределението на интервалите между възстановяванията, с параметър между 0 и 1.  

 
10. Йорданова П., Разпределение на разликата, модулът и частното на 

геометрично разпределени случайни величини, Научни трудове на РУ, том 48, серия 
6.1, страници 40-44, 2009. 

 
В тази статия 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 функции. Показано е, че в случая на 
еднакво разпределени случайни величини разглежданата разлика има двустранно 
геометрично разпределение, а модулът на разликата има модифицирано в нулата 
геометрично разпределение. По метода на моментите са получени състоятелни оценки 
на неизвестните параметри на тези разпределения. Като допълнителен резултат от 
пресмятанията са изведени явни, нови формули за редове, чиито индекси са наредени 
двойки от взаимно прости положителни числа. 

 
11. Костадинова Кр., П. Йорданова, Копули на немонотонни функции от 

случайни величини, Сборник научни трудове, посветен на 105-годишнината от 
рождението на пионерите на компютърната техника Джон Атанасов и Джон фон 
Нойман, том 1, страници 53-60, 2009.   



Добре известно е, че копулата на строго растящи функции от случайни величини 
може да бъде сведена до копула на съвместното разпределение на случайните 
величини. В тази статия са получени копули на някои не строго растящи функции от 
случайни величини. А именно: 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 съдържа и графики на копулите 
на двумерните разпределения на дискутираните случайни величини. 

 
12. Jordanova P., Functional transfer theorems for maxima of moving average, 

Mathematics and Education in Mathematics, pages 210-215, 2008.  
 
В тази статия е изследвано асимптотичното поведение на редици от случайни 

процеси, чиито времеви сечения са максимуми на случаен брой стационарни плъзгащи 
се средни. Моментите от време са почти сигурно строго растящи към безкрайност. 
Шумът е субекспоненциален и принадлежи на областта на макс-привличане на 
разпределението на Гумбел. Макс-нарастванията на тези процеси не са независими. 
Показано, че съответната редица от случайни процеси клони слабо към съставен 
екстремален процес. В частност са разгледани случаите, в които броящият процес е 
смесен Поасонов процес, или когато моментите от време образуват процес на 
възстановяване.  

 
13. Йорданова П., Едно приложение на информационните технологии в 

преподаването на Вероятности и статистика, Научни трудове “Компютърните 
методи в науката и образованието”, посветени на 75 годишнината на проф. Грозьо 
Станилов, Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", Шумен, 
страници 171-176, 2008. 

 
В нашето динамично ежедневие, все по-често се налага да усвояваме и предаваме 

все повече и повече информация за по-кратко време. Поради това използването на 
съвременен софтуер и подходящи нагледни материали в преподаването на различните 
учебни дисциплини става все по-необходимо. В тази статия са описани 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. Подобен подход води до по-ефективно преподаване, силно 
провокиране на творческото мислене у студентите и стимулиране на техния 
изследователски дух. Като средство за реализиране на целите е използван пакета 
MATLAB. 

 
14. Jordanova P., (G, λ) – Extremal Processes and Their Relationship with Max-stable 

Processes, Pliska Studia Mathematica Bulgarica, volume 18, pages 145 - 156, 2007.  
 
Изучаването на G-екстремалните процеси започва с работите на Ресник е 

Рубинович 1973 г. В тази статия се разглеждат трансформации на такива процеси, като 
трансформиращата функция, λ е ненамаляваща, непрекъсната от дясно, неотрицателна 
и дефинирана върху [0, ∞). Трансформираните процеси са наречени (G, λ) – 
екстремалните процеси. Изследвана е връзката между тези процеси и макс-устойчивите  

 



 


