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АКТУАЛНОСТ НА ПРОБЛЕМА 

Глобализацията на световното общество във всички аспекти в последните 

десетилетия породиха необходимост от нов подход при разглеждане и намиране 

на решения на проблемите, свързани с възникване на кризисни ситуации с 

различен произход, както и произтичащите от тях социални явления и 

материални последствия. От съществено значение за управлението на кризи са 

правилно идентифицираните и дефинирани рискови фактори и заплахи. 

Увеличаването на броя на различни по своя характер извънредни ситуации, 

вследствие на природни бедствия на територията на страната, поставя все по-

категорично въпросите за ефективността на прогнозирането и планирането на 

национално, институционално, областно и обектно ниво. 

Като резултат съществува необходимост от създаването и използването 

на математически методи и модели за анализ и синтез на бедствени ситуации, 

като предпоставка за вземане на оптимално в определен смисъл решение и то в 

реално време при минимизиране на риска и същевременно снижение на 

разходите за реализация. 

В този смисъл разглежданата в дисертацията проблематика без съмнение 

е актуална. 
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ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДИСЕРТАЦИЯТА 

Съдържанието на дисертацията по мой прочит и разбиране е както 

следва. 

Основният текст на дисертационния труд е структуриран в увод, четири 

глави, заключение и приложения. Състои се от 146 страници текстова част, от 

които 23 са с приложения. Списъкът на използваната литература съдържа 111 

заглавия, от които 14 на английски език и 3 на руски език. Включени са 51 

фигури и 55 таблици. 

В уводната част е обоснована актуалността на разглеждания проблем и са 

дефинирани  целта и произтичащите от нея основни задачи – според мен ясно 

дефинирани, смислово последователни и в съответствие с темата на 

дисертацията. 

В първа глава, която е с обзорен характер, е отразено съвременното 

състояние на проблемите, свързани с дефинирането на понятието „криза“ в 

неговото многообразие с акцент върху националната сигурност, оценката на 

рисковите фактори за възникване на кризи, осъществен е анализ на 

механизмите за управление при кризи на национално и регионално ниво, както 

и на известните методи за моделиране на честотата на възникване на природни 

бедствия. Описани са статистически методи за оценяване параметри по 

резултатите от проведените наблюдения. На тази база са формулирани целите и 

задачите на дисертационния труд.  

Втора глава включва сравнителен анализ на математически модели за 

статистическа обработка на данни, които са обект на изследването. 

Анализирани са полиномиални функции за апроксимация и е обоснован избора 

на изграждане на подобни функции чрез използване на ортогонални полиноми 

на Чебишев. Въз основа на предложения алгоритъм са разработени модели за 

апроксимация и екстраполация на честотата на възникване на опасни и 

аномални температури на територията на област Шумен. 

В трета глава на базата на осъществения сравнителен анализ и 

предложения алгоритъм и са разработени модели за апроксимация и 

екстраполация честотата на възникване на опасни хидрометеорологични 

явления (аномални температури, интензивни валежи и снеговалежи) и 

предизвиканите от тях наводнения за регион Шумен. 

Четвърта глава на дисертацията съдържа прогнозен модел за очакваната 

честота на природни бедствия през следващите пет години. На базата на 

получените резултати е осъществен анализ и оценка на риска от възникване на 

природни бедствия, както и евентуалните последствия. Описана е алгоритмично 

разработена софтуерна система за автоматизирано синтезиране на модели за 

прогнозиране на честотата на поява на природни бедствия. 

Заключителната част на дисертацията включва списък с научните и 

научно-приложни приноси според дисертанта, апробация на резултатите и 

свързаните с нея публикации, чиито автор е докторанта, както и насоки за 

бъдеща работа по тематиката. 
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В приложение 1 са представени извадки от сорс-код на софтуерната 

система за автоматизирано синтезиране на модели за прогнозиране на честотата 

на поява на природни бедствия. Приложение 2 и 3 съдържат статистически 

данни. 

 

ОБЩА ОЦЕНКА НА ДИСЕРТАЦИЯТА 

Като цяло дисертационният труд е поднесен в стегнат и научно-издържан 

стил. Използвана е правилна научна терминология с известна излишна 

детайлност по отношение на общоизвестни факти и идеи. 

Използваният математически апарат е правилен, разбираем, участващите 

величини са описани пълно и точно. 

Фигурите и таблиците са коректни и илюстрират по подходящ начин 

анализираните данни и получените резултати. 

Цитираните информационни източници са достатъчно представителни, 

голяма част от тях датират от последните години, изнесени са на сериозни 

научни форуми от наши и чужди автори и имат отношение към тематиката на 

дисертацията. Референциите към тях, включени в основния текст, са уместно 

подбрани и правилно посочени. 

 

ОЦЕНКА НА ПУБЛИКАЦИИТЕ И АПРОБАЦИЯТА 

Представените публикации на автора, свързани с дисертационния труд, са 

общо 8 на брой, 4 от тях са на английски език, 1-на e представена, защитена и 

публикуванa в чужбина. 

Считам, че техният брой е достатъчен и нивото на представения материал 

напълно удовлетворява изискванията за придобиване на образователна и 

научна степен „доктор“ в съответствие с нормативните документи. 

Добро впечатление създава обстоятелството, че докторантът е участвал в 

национален проект BG51РО001-3.3.06-0003 „Изграждане и устойчиво развитие 

на докторанти, постдокторанти и млади учени в областта на природните, 

техническите и математическите науки“, съфинансиран от Европейски 

социален фонд по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, 

което определено е спомогнало за неговите международни контакти с чужди 

специалисти и научни работници в изследваната област. 

 

ОЦЕНКА НА ПРИНОСИТЕ 

По мое мнение приносите на докторанта от научен, научно-приложен и 

приложен характер, в съответствие със съдържанието на дисертацията, могат да 

се сведат до следното. 

 

Научни приноси: 

1. Предложен е и е обоснован алгоритъм за синтезиране на 

математически модели за статистическа обработка на данни по метода 
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на регресионния анализ с използване на ортогонални полиноми на 

Чебишев за получаване на апроксимиращата функция. 
 

Научно-приложни приноси: 

1. Осъществен е анализ на актуалното състояние на възможностите, 

методите и средствата за управление на кризи на национално и 

регионално ниво в Република България. 
2. На базата на предложения алгоритъм са синтезиране на математически 

модели за прогнозно определяне на честотата на различни екстремални 

природни явления, характерни за района на Шуменска област. 

3. Разработена е обща методология за оценка на риска от възникване на 

природни бедствия с използване на синтезираните математически 

модели. 

4. Посредством предложената методология е изготвен анализ и оценка на 

риска от възникване на природни бедствия за района на Шуменска 

област за бъдещ времеви период от пет години. 

 

Приложни приноси: 

1. Разработена е софтуерна система за автоматизирано синтезиране на 

модели за априорно определяне на честота на природни бедствия, 

която може да бъде използвана за планиране на превантивни дейности 

и мероприятия от управленски структури на регионално и национално 

ниво. 
 

Като забележка мога да посоча факта, че от основния текст и изводите 

към отделните глави на дисертацията не става съвсем ясно кои от приносите 

авторът счита за свои и характеризира като нови и оригинални. 

 

КРИТИЧНИ БЕЛЕЖКИ 

Имам следните критични бележки по дисертацията от общ и редакционен 

характер. 

1. В глава първа е допусната неприемлива степен на описателна 

детайлност по отношение на дефиниране на елементарни понятия, 

като модел, оптималност, линейност и нелинейност, детерминирани и 

стохастични процеси, принцип на „черната кутия” и др. (стр. 28, 29, 

30), твърде обстоятелствено са описани основни понятия от теорията 

за управление на кризи, както и известни методи от теорията на 

статистическия анализ (§5, §6). 

2. По отношение на библиографската справка – фигурират източници, 

които не са отразени никъде в основния текст, като например 

Конституцията на РБ (виж 27). Посочени са поредица от web-адреси на 

цели форуми и организации – би следвало да се цитират само 

официални документи или публикации с техните автори, а web-
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адресът да е само улеснение за тяхното намиране в интернет 

пространството (виж Б44). Използването на текстове от on-line 

енциклопедии със свободен анонимен достъп за редакция (напр. 

Wikipedia) са недопустими в научни трудове, освен ако не е цитиран 

оригиналния първоизточник и неговите автори.  

3. Забелязват се някои дребни неточности в списването на 

математическите изрази, което затруднява разбирането на логическата 

последователност на изложението; например в дясната част на израз 

(2.2) липсва аргументът t, вероятно поради редакционен пропуск. 

 

Следващите бележки касаят текста на дисертацията по същество: 

1. Посоченият мотив за използване на ортогонални полиноми на 

Чебишев, а именно „процедурата по съгласуване на степента на 

полинома с емпиричните данни се осъществява много по-лесно“ (стр. 

45) не звучи достатъчно убедително, поради факта, че при формиране 

на апроксимиращи функции с аргументи променливи в сравнително 

тесен диапазон величини рядко се използват полиноми със степен по-

висока от трета. В противен случай екстраполацията става твърде 

чувствителна от коефициентите, особено пред високите степени (виж 

фиг. 2.3). Полиномите на Чебишев са едно добро решение при задачи, 

свързани с минимизиране на грешката при построяване на 

интерполационни функции по известни дискретни стойности. 

2. В параграф 1.3 на втора глава (стр. 55), където са разгледани условията 

за определяне на степента на изглаждащия полином, е направен 

заключителен извод, че „трябва да се повишава степента на полинома 

до тогава, докато отношението 2.90 престане чувствително да 

намалява“. Коректно би било да се дефинира и обоснове числово 

измеримо целево условие, например праг на чувствителност или 

допустима разлика между две съседни стойности на дисперсията. По 

този начин би се избегнал и субективния фактор в преценката, относно 

степента на достоверност на получените апроксимиращи функции. 
3. Особено  полезно би било, ако предвижданите резултати от 

получените функции за екстраполация бяха сравнени с реални 

статистически данни от последните две години – 2013 и 2014, с цел да 

се анализира степента на достоверност на конкретните синтезирани 

математически модели. 

 

Позволявам си, в качеството на рецензент, да формулирам следния 

въпрос към докторанта, който бих желал да получи своя отговор по време на 

официалната защита на дисертацията: „Провеждани ли са теоретични или 

експериментални изследвания, относно възможностите за използване на други 

видове известни ортогонални полиноми – например на Льожандр, Якоби, 

Ермит, Лагер, Гегенбауер?“ 




