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Предоставения дисертационен труд се състои от 186 страници и включва увод, 

три глави, заключение, авторска справка, списък с публикациите по дисертацията, 

справка за апробация на резултатите и списък с използваната литература.  

Избраната от автора тема е изключително интересна от теоретична и 

практическа гледна точка. Въпросът за евентуалните промени на статистическите 

характеристики на финансовите пазари по време на криза, особено в случая на 

възникващи пазари, е както с голям потенциал за разработване на инвестиционни 

стратегии и методи, така и за изследване на динамиката на финансовите пазари, на 

тяхната устойчивост реакция по време на криза. Използваните изследователски 

подходи като оценяване на дългосрочна зависимост, модели на условната 

хетероскедастичност и корелационна структура са модерни и са област за научни 

разработки на редица изследователи през последните години, включително и Нобелови 

лауреати по икономика. Не по-малко интересна е и другата основна тематика, 

разработена във дисертационния труд, а именно моделиране на риска посредством 

модифицирана Монте Карло симулация с отчитане на дългосрочната зависимост. 

Прецизното измерване и прогнозиране на риска е проблем от очевидна важност и 

множество потенциални практически следствия. 

Първа глава от проектния труд е озаглавена „Въведение в темата и преглед на 

литературата“. Тя е с обем 65 страници. Основните теми, засегнати в текста, са 

описание и характеристики на изследваните регулирани финансови пазари от региона 

на Балканите, представяне на основни понятия и теоретични постановки и 

систематизирано обобщение на публикациите, свързани с предмета на изследването. 

Първата цел на текста е да се дефинира обекта на изследването и да се изложат 



теоретичните основи на използваните в изследванията на автора методи По конкретно 

се разглеждат съвсем накратко следните основни подходи и модели, които са развити 

подробно в следващите глави: 

 Общи статистически методи и Едномерен анализ на времеви редове; 

 Хипотеза за пазарна перфектност; 

 Дългосрочна зависимост и експонента на Хърст; 

 GARCH модели на условната хетероскедастичност. 

 Пазарен риск и стойност под риск (Value at Risk) 

Втората основна цел на първа глава е да се направи критичен преглед на 

актуалната литература по темата и да се формулират основните цели и обхвата на 

изследването. 

Заглавието на втора глава е „Изследване на варирането във времевите редове, 

формирани от логаритмичната възвръщаемост, постигната на регулираните финансови 

пазари в региона на Балканите“ и е с обем от 42 страници. В нея се представя първата 

авторска част на изследването, фокусирана върху статистическите особености на 

пазарни индекси от региона на Балканите. Анализират се промените в статистическите 

свойства на пазарните индекси от България, Румъния и Турция преди и по време на 

световната финансова криза. Особено ударение се поставя върху измерване на 

коефициента на дългосрочна зависимост при дисперсиите на логаритмичните 

възвръщаемости като инструмент за отчитане на влиянието на кризата. По темата са 

направени четири публикации (три от които на английски език на международни 

конференции). 

В трета глава със заглавие „Моделиране на пазарен риск за регулираните 

финансови пазари от региона на Балканите“ са представени основните резултати на 

автора по втората разработена тема, а именно моделиране и прогнозиране на пазарния 

риск посредством модифициран числен експеримент от тип Монте Карло. 

Демонстрирана е връзката между измерваната посредством наличие на дългосрочна 

зависимост пазарна неперфектност и подценяване на риска при използване на известни 

методи за неговото моделиране и прогнозиране. Предложена е авторска модификация 

на метода Монте Карло, която отчита наличието на дългосрочна памет и са 

представени резултати, които потвърждават по-точното прогнозиране на риска. 



По тази глава са представени две публикации, едната от които е публикувана в 

сборник с трудове от международна научна конференция. 

 

 Познавам гл. ас. Николай Нетов от неговото постъпване на работа в Стопански 

факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Той дойде като изграден 

специалист в областта на Информационните технологии, но постепенно навлезе в 

научната област на статистическото моделиране на финансови времеви редове. 

Представения дисертационен труд демонстрира задълбочените му познания по темата, 

а несъмнените му авторски резултати са апробирани на множество международни и 

национални научни конференции в Гърция, Босна и Херцоговина и България. 

 Като негов научен ръководител съм съавтор в четири от общо шест приложени 

публикации и декларирам, че претенциите му за авторски приноси отразяват реалните 

му постижения като автор. 

 В заключение бих желал убедено да препоръчам на уважаемото научно жури да 

присъди на гл. ас. Николай Чудомиров Нетов образователната и научна степен 

„доктор” по научна специалност 3.8 Икономика. 
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