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РЕЦЕНЗИЯ 

от доц. д-р Вежди Исмаилов Хасанов,  

ФМИ на ШУ „Епископ Константин Преславски”  

на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен „доктор” 

в област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика 

професионално направление: 4.5 Математика  

докторска програма: Изчислителна математика 

Автор: Нели Любчева Неделчева-Баева 

Тема: Стабилизиращи решения за обобщени Рикатиеви уравнения 

Научен ръководител: проф. д.м.н. Иван Ганчев Иванов 

1. Общо описание на представените материали 

Със заповед № PД-16-101 от 27.09.2019 г. на Ректора на Шуменския университет 

„Епископ Константин Преславски" (ШУ) съм определен за член на научното жури за пуб-

лична защита на дисертационен труд на тема „Стабилизиращи решения за обобщени Рика-

тиеви уравнения” за придобиване на образователната и научна степен „доктор” в област на 

висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направ-

ление 4.5 Математика, докторска програма Изчислителна математика. Автор на дисертаци-

онния труд е Нели Любчева Неделчева-Баева – редовен докторант към катедра „Икономика и 

математическо моделиране“ на Факултета по математика и информатика при Шуменски 

университет „Епископ Константин Преславски“ с научен ръководител проф. д.м.н. Иван 

Ганчев Иванов. 

С Протокол № 1 от 02.10.2019 г. на първото заседание на научното жури съм избран за 

рецензент на дисертационния труд.  

Представеният ми комплект материали на електронен и хартиен носител е в съответст-

вие с Чл. 26 на Правилника за развитие на академичния състав на ШУ. 

Заедно с дисертационния труд са приложени: автореферат и 3 публикации по темата на 

дисертационния труд, от които 2 са самостоятелни, а третата е в съавторство с научния ръ-

ководител проф. Иванов.  

2. Кратки биографични данни за кандидата 

Нели Неделчева-Баева, през 1996 г., е придобила образователно-квалификационна сте-

пен „магистър”, завършвайки специалност „Математика” в Шуменски университет със спе-

циализации „Иконометрия“ и „Дидактика на математиката“.  

Трудовата си кариера Нели Баева започва като учител по математика в ОУ „Панайот 

Волов“, гр. Варна през 1996 г. През 2010 г. е назначена като старши учител по математика в 
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Първа езикова гимназия, гр. Варна, а от 2012 до 2019 последователно е асистент по матема-

тика и хоноруван асистент в Технически университет – Варна. 

3. Актуалност на тематиката 

Изследванията в настоящата дисертация са върху итерационни методи за решаване на 

обобщени рикатиеви уравнени, с които се изучават някои модели, произлизащи от теорията на 

игрите. Теорията на игрите е сравнително нова дисциплина в математиката, на която осно-

вополагаща се явява монографията „Теория на игрите и икономическо поведение“ (1944г.) на 

Джон фон Нойман и Оскар Моргенщерн. С приложенията си в икономиката и други научни 

области, теорията на игрите привлича вниманието на редица изследователни и става мощен 

математически инструмент за моделиране на поведенчески процеси на две и повече участници 

в една канфликтна ситуация. 

В настоящата дисертация се изледват: методи за търсене на равновесие по Наш в ли-

нейно-квадратични игри за положителни системи с двама играчи и обобщения в случай на 

повече от двама играчи. 

4. Познаване на проблема 

Библиографията на дисертационния труд съдържа 68 литературни източници, от които 3 

са с участието на автора. По-голята част от литературата е на английски език и се срещат 

източници от 1969 г. до 2016 г., което показва широкия поглед на дисертанта. Използваните 

резултати от литературата са коректно цитирани. От цялостното изложение на съдържанието 

на дисертацията заключавам, че Нели Баева демонстрира познаване на проблема и коректно е 

представила получените резултати с леки пропуски, за които става дума по-нататък.  

5. Характеристика и оценка на дисертационния труд 

Дисертационният труд е на 137 стр. и включва 7 страници литературни източници на 

български, руски и английски езици. Състои се от увод, три глави, списък с приносните мо-

менти, списък с публикации по дисертационния друд и списък на научни форуми, където са 

представени получените резултати. Всяка глава завършва със заключение и приносни мо-

менти. Във всяка глава специално внимание е отделено на числените експерименти, с които се 

илюстрират свойствата на разгледаните методи. 

В увода е направена обосновка на разработката, формулирани са обектът и предметът на 

изследването и са дефинирани целите и изследователските задачи. 

Първа глава е посветена на методи за намиране на равновесие по Наш в линейноквад-

ратични игри за положителни системи с двама играчи. Още във увода е дефинирана поло-

жителна система, т.е., матрично диференциално уравнение от вида: 

                                   

където началното състояние    и функциите на управление    и    са неотрицателни. 
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Изследването на горните системи се свежда до решаване на следващото матрично 

уравнение на Рикати 
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където −  е     Z-матрица,         
    

 ,           са симетрични неположителни мат-

рици,    
   – отрицателна матрица и отрицателно определена,   , - неотрицателна матрица с 

размерност     , за        а     и    са неизвестните матрици. 

За уравнение (1) е разгледан итерационен метод на Нютон, предложен от Jank и Kremer в 

тяхна работа от 2004 г. Нели Баева, съвместно с научния ръководител, в една от публикациите, 

докладвана на научна конференция МАТТЕХ 2014, разглеждат нов итерационен метод 

(Силвестър 1), при който се решава линейно матрично уравнение на Силвестър на всяка ите-

рация и доказват теорема за сходимост. В друга самостоятелна работа Нели Баева разглежда 

модификация на метода Силвестър 1, който нарича Силвестър 2. Тук също е получена теорема 

за сходимост на предложения метод. В последния параграф 5 на глава 1 са сравнени трите 

метода и са направени изводи за предимства и недостатъци на изследваните методи чрез 

числени примери. 

Втора глава е посветена на уравнението 

                

където матрични коефициента A, B, C и D са реални матрици с размерности съответно    , 

   ,     и     и образуват M-матрица  

  (
   
   

). 

За разглежданото уравнение Ma и Lu в своята работа предлагат итерационен метод на 

Нютон и модификация на метода с параметри. Освен това горните автори разглеждат и ли-

неаризиран метод. В дисертацията са разгледани три числени примера, чрез които са напра-

вени сравнения на методите на Ма и Lu по отношение на брой итерации, необходима памет и 

точност на получените решения. Използвайки идеите на Ма и Lu, Нели Неделчева-Баева 

разглежда итерационен метод на Силвестър 2 с параметри. 

Трета глава е посветена на линейноквадратични игри с N играчи в случай на n>2. Тук 

резултатите от първа глава са обобщени в случай на N играчи. Матричното уравнение (1) се 

разглежда в случай на        Резултатите, най-общо може да се каже, че са идентични с 

тези от глави 1 и 2. 

7. Приноси и значимост на разработката за науката и практиката 

Както става ясно от гореизложеното, тематиката на дисертацията е с ясно изразен при-

ложен характер. Във всяка от главите дисертантката има предложени нови методи и доказани 

теореми за сходимост. Разгледаните нови методи са сравнени със съществуващите в литера-

турата методи. Смятам, че изведените приноси са коректно отразени.  
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8. Преценка на публикациите по дисертационния труд 

По дисертационния труд са представени 3 публикации.  

Две от публикациите са в сборници на научната конференция МАТТЕХ с международно 

участие, проведени съответно през 2014 и 2018 години. Една от приложените публикации е в 

списание с SJR.= 0,354 (Annals of the Academy of Romanian Scientists: Series on Mathematics and 

its Applications). Освен това резултатите са апробирани на пет научни конференции. 

Не съм забелязал цитирания.  

9. Автореферат 

Авторефератът е на 32 стр. и правилно и коректно отразява съдържанието и приносите 

на дисертационния труд.  

10. Критични забележки и препоръки  

Имам няколко критични бележки, които не омаловажават свършената работа по дисер-

тационния труд: 

- не всяка от описаната литература съм срещнал в текста на дисертацията. Например 

източници с номера 7,8,13,14; 

- словосъчетанието „ако и само ако“ на стр. 5 не звучи добре на български език. 

Предполагам, че се е имало предвид „тогава и само тогава, когато“; 

- на стр. 11 твърдение (ii) съдържа неточност; 

- на стр. 9 срещнах изречението „Използваме факта, че една матрица е М-матрица и 

нейната обратна е неотрицателна матрица са еквивалентни твърдения“. Това оче-

видно не е вярно. Това е вярно при предположението, че матрицата преди това е 

Z-матрица (Теорема 1.2 стр. 14). 

Последната забележка може да се отнесе към съществените, тъй като много от резул-

татите се базират на това твърдение. Но приемам това за неволен пропуск, тъй като в дока-

зателствата макар и не навсякъде е изтъкнато, че разглежданата матрица е Z-матрица. Неза-

висимо, че не навсякъде това е изрично казано, то те се оказват такива, т.е. Z-матрици. В този 

смисъл имам една основна препоръка - в бъдещата си научна работа дисертантката да бъде 

по-прецизна в математическия изказ. Освен това при използване на твърдения, които не са 

широко известни, да се използват подходящи цитирания.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

От направения преглед на представените ми за рецензиране дисертационен труд и 

публикации на дисертант Нели Неделчева-Баева заключавам, че докторантът показва поло-

жително научно развитие и въпреки някои констатирани неточности, считам, че дисертаци-

онният труд съдържа научни и научно-приложни резултати и отговаря на изискванията на 
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