СТАНОВИЩЕ
за дисертация за доктор по икономика по професионално направление 3.8
“Икономика” и научна специалност “Статистика и демография” на Боряна
Цветанова Богданова – докторант към катедра “Статистика и иконометрия” при
Стопански факултет на СУ „Св. Кл. Охридски” на тема “ Перфектност
и
интеграция на фондовите пазари от югоизточна Европа – анализ чрез трансформация
с вълнички“,
от член на научно жури: проф. д.м.н. Иван Ганчев Иванов – Стопански факултет на
СУ ”Св. Кл. Охридски”.

Дисертацията е посветена на актуален проблем – изследване на фондовите
пазари в югоизточна Европа. Дисертацията има следната структура – увод, четири
глави и пет приложения с общ обем 241 страници. Библиографичният списък
съдържа голям брой актуални литературни източника. Структурата на
дисертационния труд отговаря на изискванията на чл.27, ал.2 от Правилника за
прилагане на Закона за развитие на академичния състав в Република България.
От представения дисертационен труд проличава, че докторантът притежава
задълбочени теоретични знания, владее много добре технологията на прилагане на
процеса на моделиране и тълкуване на резултатите от прилагането на даден модел.
Проучени са голям брой литературни източници, знанията от тях са обобщени и
творчески приложени от докторанта, с което са постигнати образователните цели на
докторантурата.
Госпожа Богданова показва отлични възможности и способности за
самостоятелни научни изследвания в представения дисертационен труд.
Демонстрира задълбочени познания в теорията на фондовите пазари и заедно с това
показва умело приложенията на теорията при практическото им изследване. В първа
глава е направен обстоен литературен обзор, където е проучена голям брой
специализирана литература. Във втора глава се изследва наличието на слабата
форма на пазарна перфектност за фондовите пазари на България, Гърция, Румъния,
Русия, Сърбия, Турция, Украйна и Хърватска.
В трета глава
се изследват
динамичните характеристики на параметъра на дългосрочна зависимост за всеки от
фондовите пазари, като целта е да се установи дали стойността на параметъра на
дългосрочна зависимост е относително постоянен във времето или се характеризира
с някаква тенденция. В четвърта глава се търси степента на интеграция на
изследваните фондови пазари със световните пазари, като е разработена и

предложена авторска методика за измерване степента на интеграция между двойка
фондови пазари.
Справката за приносите в дисертационния труд, която предлага докторантът
приемам. В дисертационния труд са включени седем научни публикации, три на
английски език и четири на български език, три самостоятелни и четири в
съавторство. Самостоятелните публикации
удостоверяват възможността на
докторанта да провежда самостоятелни научни изследвания. Научната продукция
на докторанта показва оформени умения за провеждане на научни изследвания и
представянето им на научни форуми и научната периодика. Авторефератът отразява
точно съдържанието на дисертационния труд и приносите на автора. Разработеният
дисертационен труд е свидетелство за възможностите и уменията на докторанта да
пише логически обвързан и последователен научен текст.

Заключение
Дисертационният труд отговаря на изискванията на Закона за развитието на
Академичния състав в Република България и на Правилника за неговото приложение
за присъждане на образователната и научна степен „доктор”. Кандидатът притежава
задълбочени теоретични знания, има способност за самостоятелни научни
изследвания, има своя оригинален принос в развитието на науката по изследвания
проблем. Убедено предлагам на членовете на уважаемото жури да бъде присъдена
образователната и научна степен „доктор” по професионално направление 3.8
“Икономика” и научна специалност “Статистика и демография” на Боряна
Цветанова Богданова.
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Член на научното жури:.................................
проф. д.м.н. Иван Иванов

