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Кратки биографични данни за докторанта 

 

 Нели Баева е родена през 1973 г. През 1996 г. придобива магистърска 

степен в ШУ "Епископ К. Преславски" по специалност Математика със 

специализации "Иконометрия" и "Дидактика на математиката", 

квалификация: математик, учител по математика. Притежава солиден стаж 

като учител по математика в различни основни и средни училища в гр. 

Варна. През периода 2012-2016 е асистент по математика, а от 2016 до сега 

е хоноруван асистент в Технически университет - Варна. Има защитена 

Първа професионално-квалификационна степен, ДИПКУ - Варна. 

 

Актуалност на дисертационния труд 

 

 Теорията на игрите намира важни приложения в икономиката. Тя 

позволява да се вземат стратегически решения в условията на 

неопределеност, свързана с поведението на конкурентите. Основно 

"правило" на играта е ако единият играч не направи първата крачка, то 
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такава ще направи другият (конкурентът). Много въпроси, свързани с 

определяне и коригиране на цените, налагане на нови продукти на пазара, 

използване на атакуващи конкурентни стратегии и др., могат да се 

анализират с използването на игрови модели. Да се предвиди поведението 

на конкурентните играчи на пазара налага да бъде анализирано тяхното 

възможно поведение и да се проиграят няколко различни ситуации, със 

съответните варианти на поведение.  

 В тази връзка изследването на равновесието на силите в играта е 

особено актуално и важно. В дисертационния труд са разгледани обобщени 

Рикатиеви уравнения, които описват поставения проблем и са предложени 

интересни модификации на итерационния метод на Нютон за намиране на 

неотрицателни стабилизирани решения. 

  

Характеристика и оценка на дисертационния труд 
 
 
 Представеният труд е написан на 137 стр. стандартен текст. 

Структуриран е в увод и 3 глави, списък с публикациите по темата на 

дисертацията, изнесени доклади на научни конференции и библиография, в 

която са цитирани 68 заглавия. Отделно в текста резултатите са 

визуализирани на 27 таблици. 

 Целите, които са поставени са: Да се предложат подобрения на 

съществуващи итерационни методи за намиране на стабилизиращо 

решение на матрично уравнение на Рикати, получено от положителна 

система при линейно-квадратична диференциална игра с двама играчи; да 

се предложат обобщения на разглежданите методи за решаване на 

Рикатиеви уравнения за повече играчи; да се изследват теоретичните 

свойства на предложените итерационни методи; да се направят числени 

експерименти с предложените итерационни методи, като се изследва 

тяхната ефективност. 

 В глава 1 са разгледани методи за търсене на равновесие на Наш в 

линейноквадратични диференциални игри с двама играчи за положителни 

линейни системи, при което играчите могат да избират своите стратегии 

преди началото на играта при известно начално състояние. Изследваният 

проблем се свежда до решаване на матрично Рикатиево уравнение. 

Предложени са три начина за решаване на полученото уравнение. При 

първия се използва модификация на метода на Нютон, предложена от Jank 

и Kremer. Изведено е условие за равновесие на Наш. При втория е 

предложен нов итерационен метод, модификация на метода на Нютон. 

Характерно за него е, че на всяка стъпка се решават две линейни матрични 

уравнения от типа "уравнения на Силвестър", поради което е наречен 

метод на Силвестър I. Изведени са интересни свойства на конструирания 

метод и е доказана неговата сходимост. При третия е предложен ускорен 
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итерационен метод, основан на предишната идея, наречен метод на 

Силвестър II. Доказана е неговата сходимост. Главата завършва с умело 

подбрани числени експерименти в Matlab, които потвърждават 

теоретичните резултати. Направени са оценки за броя на аритметичните 

операции за трите метода. 

 В глава 2 е представен подобрен итерационен метод на Силвестър II, 

наречен метод на Силвестър II с параметри, за двама играчи. Този метод е 

приложен за пресмятане на равновесие на Наш при положителни линейни 

системи. Разгледано е несиметрично Рикатиево уравнение, за което Ma и 

Lu доказват, че модифицираният итерационен метод на Нютон и 

линеаризираният итерационен метод за намиране на минимално 

неотрицателно решение са сходящи. Представени са числени 

експерименти, които показват ефективността на разглежданите методи. 

По-нататък са изведени условия за равновесие по Наш в 

линейноквадратични диференциални игри с двама играчи за положителни 

линейни системи с информационна структура с отворен цикъл. Направени 

са подобрения на итерационния метод на Нютон и на метода на Силвестър 

II за двама играчи с въвеждане на параметри на базата на изследванията на 

Ma и Lu. Доказани са достатъчни условия за сходимост на подобрения 

метод. В края на главата са представени числени експерименти, които 

потвърждават теоретичните резултати. Показано е чрез подходящи 

примери, за матрици с по-големи размерности, че методът на Нютон с 

параметри е по-бърз от класическия метод на Нютон. Представен е 

пример, който показва, че ускореният метод на Силвестър II с параметри е 

по-бърз от метода на Нютон с параметри. С най-голяма скорост се оказва 

линеаризираният метод на Нютон. 

 Глава 3 се явява обобщение на резултатите от предишните две глави 

в случая с N играчи (N>2). В този случай са изведени следните методи:  

итерационен метод на Нютон; итерационните методи на Силвестър I и 

Силвестър II; итерационен метод на Нютон с параметри за трима играчи; 

итерационните методи на Силвестър I и Силвестър II с параметри за трима 

играчи. За всички изведени методи е доказана сходимост. Представени са 

числени експерименти за изчисляване на стабилизиращо решение на 

несиметричното уравнение на Рикати. Направен е сравнителен анализ по 

отношение на бързината на различните методи.  

 Литературната осведоменост на докторанта се основава на 

класически и/или най-нови източници. Представеният литературен обзор 

включва 68 заглавия, от които 13 на български език и 55 на английски 

език. В този списък са включени и публикациите по темата на 

дисертационния труд. Направеният обзор показва задълбочено познаване 

на литературата по разглежданата проблематика.  

 В резюме мога да заключа, че представените изследвания показват, 
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че докторантката е овладяла сложни математически постановки и 

притежава солидни познания за работа с програмната среда Matlab.  
 

Преценка на авторската справка 
 
 В авторската справка е направено обобщение на извършените 

изследвания. Формулирани са основните резултати, които приемам като 

приноси на дисертационния труд. Считам, че те са колективно дело на 

докторантката, с нейна водеща роля под ръководството на научния ѝ 

ръководител. Определям ги като оригинални и авторски с научно-

приложен характер.  

 

Преценка на автореферата 
 
 Авторефератът е в обем от 32 страници. Той включва следните 

раздели: Увод, Актуалност на изследваната тема, Цели и изследователски 

задачи, Структура и съдържание на дисертацията, Авторска справка, 

Публикации по дисертационния труд, Апробация на резултатите. Като 

структура и съдържание авторефератът отговаря на традиционните 

изисквания към подобен вид разработки. 

  

Апробация на резултатите  

и публикации по темата на дисертацията 
 

 Резултатите от дисертационния труд са докладвани на две 

национални конференции с международно участие, един международен 

научен форум и два научни семинара. Представени са три публикации по 

темата на дисертацията, от които една на английски език и две на 

български; две самостоятелни и една в съавторство с научния ръководител. 

Няма публикации в издания, индексирани от международни бази от данни. 

Няма данни за цитирания.  

 Представянето на получените резултати пред научната общност 

съответства на изискванията на ЗРАСРБ и правилника за неговото 

приложение от 2013 г., преди измененията от 2018 г. и 2019 г.  

 
Критични бележки и препоръки 

 
 Позволявам си да направя две препоръки. 

 1. Дисертационният труд е трудно читаем. На места са използвани 

прекалено дълги изречения. От тази гледна точка е нужна по-висока 

математическа и езикова прецизност. 

 2. Препоръчвам на авторката на дисертационния труд да насочи 

своите бъдещи изследвания за публикуване в научни издания, индексирани 
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