
РЕЦЕНЗИЯ 
 

за оценка на дисертационен труд за получаване на образователна и научна 
степен „доктор” по професионално направление 3.8. „Икономика (Статистика и 

демография)” 
 
Тема на дисертационния труд: “Моделиране на пазарен риск при финансови 

пазари с наличие на дългосрочни зависимости” 

 

Автор на дисертационния труд: Николай Чудомиров Нетов, докторант на 

самостоятелна подготовка към Стопански факултет на СУ “Св. Климент Охридски” 

 
Научен ръководител: доц., д-р, инж., Боян Михайлов Ломев от Стопански факултет 

на СУ “Св. Климент Охридски” 
 
Изготвил становището: доц., д-р, инж. Ангел Марчев, катедра „Управление”, 

факултет „Управление и администрация”, УНСС - София. 

 
Основание: Настоящото становище се изготвя в изпълнение на Заповед № РД 38-

161/06.03.2015г. на Ректора на СУ “Св. Климент Охридски” за утвърждаване на 

състава на научно жури за присъждане на образователна и научна степен „доктор” 

по професионално направление 3.8. „Икономика (Статистика и демография)”. 
 
Описание на представените материал: 
А) Дисертационният труд е с общ обем от 185 страници. В структурно отношение 

дисертацията се състои от Съдържание, Увод, три глави, Заключение, Авторска 

справка, Декларация за оргиналност, Публикации по дисертационния труд (6 броя), 

Апробация на резултатите (11 позиции) и Литература (106 източника). 

Б) Автореферат на дисертация за образователна и научна степен ‘доктор’ с обем от 

45 стр. 

В) Свитък с копия от публикации на автора по дисертацията (6 броя), съответстващи 

на собствените публикации, посочени в дисертацията и автореферата. 

Г) Автобиография на докторанта. 



В Увода на дисертацията (9 стр.) е определена значимостта на научния проблем и 

са формулирани: обекта (регулираните финансови пазари на Балканския 

полуостров), основната теза на дисертацията, нейните цели, използвани методи, 

обхват, емпирична база и пр. Уводът е ненужно дълъг. 

 
Първа глава (65 стр.) е озаглавена „Въведение в темата и преглед на литературата”. 

Направено е представяне и сравнителен анализ на регулираните финансови пазари 

в шест балкански страни (Развитието на българския фондов пазар е представено 

непълно и исторически неточно). Въведени са всички основни понятия и класически 

постановки. Направен е преглед на съществуващите публикации: изложението е 

много добро и изчерпателно като показва отличното познаване на литературните 

източници (както чужди, така и български). Специално място е отделено на 

проблемите свързани с приложението на GARCH моделите на условната 

хетероскедастичност, както и моделите за оценка на пазарен риск посредством 

Монте Карло симулация . Положително впечатление прави критичният анализ на 

представените възгледи и формулираните в края на главата голям брой 

изследователски задачи. 

 

Втора глава е озаглавена „Изследване на варирането на времевите редове, 

формирани от логаритмична възвращаемост, постигната на регулираните финансови 

пазари в региона на Балканите” и е с обем от 41 стр.  Отново е демонстрирана 

научната ерудиция и отличното познаване на проблемната област от страна на 

дисертанта. Продължава се прегледа и илюстрацията на основните понятия и 

модели, но също така главата има характер и на методическа част. Обсъдени са 

особеностите във варирането на времевите редове, формирани от логаритмични 

възвращаемости, тяхната корелационна структура и спецификите на моделите на 

условна хетероскедастичност. Представени са основните статистически 

характеристика на използваната емпирична база: дневната логаритмична доходност  

при затваряне на основните борсови индекси на България, Гърция, Румъния, 

Хърватска, Сърбия и Турция за периода 2002-2014 г. Построени и проанализирани са 

автокорелационните функции на съответните динамични редове. Доказва се значима 

условна хетероскедастичност в данните и целесъобразността от прилагането на 

иконометрични модели от семейството на АRMА-GARCH. Представени и 

анализирани са голям брой емпирични потвърждения на тезата за наличие на 

дългосрочни зависимости на изследваните пазари.  Посочват се тяхната 



намаляваща перфектност в резултат на финансовата криза (след 2007 г.).  

 

Трета глава е озаглавена „Моделиране на пазарен риск за регулираните финансови 

пазари от региона на Балканите” и е с обем от 38 стр. Отново се започва с 

теоретичен преглед. Разглежда  се показателят VaR като мярка за пазарния риск. 

Включени са значителен обем текстове с обзорен характер, чието място не е тук. 

Предлага се подход за оценка на пазарния риск чрез включване на информация за 

дългосрочни зависимости посредством ARMA-GARCH модели и Монте Карло 

компютърни симулации. Представени са резултатите от изследване за наличие на 

дългосрочни зависимости за шесте борсови индекса посредством коефициента за 

дробно диференциране. Направени са изводи от проведеното емпирично 

изследване с основно заключение че: ‘ ... могат да бъдат намерени относително 

прости такива модели, които обясняват достатъчно добре наблюдаваната 

дългосрочна зависимост.’ За сравнение е показано, че класическите методи са по-

неточни. 

  
В Заключението (с обем от 7 стр.) се обобщават идеите и резултатите от 

дисертацията и открояват научните приноси на докторанта.  

 
АВТОРСКАТА СПРАВКА е с обем от 3 стр. и съдържа 10 текстови пасажа и 4 

генерални извода. Приносите не са компактно формулирани, макар че отразяват 

правилно извършената от докторанта работа и достигнатите резултати.   

 

Отделно е приложена и декларация за оригиналност (по чл.27, ал.2 от ППЗРАСРБ), 

която не съдържа кратко описание на тези приноси и не е подписана (както и 

книжните тела на дисертацията и автореферата). 

 
Публикации по дисертационния труд: Представен е списък, съдържащ 6 

публикации (2 на български, 4 на английски език), 4 в съавторство с научния 

ръководител на дисертацията, останалите самостоятелни. Няма причини за 

редуциране или отхвърляне на някоя от представените публикации. По количество и 

качество представените публикации са достатъчни за присъждане на 

образователната и научна степен „доктор”. 

 

Апробация на резултатите: Посочение са 11 научни събития, на които са 



докладвани представените в дисертацията резултати. Неясно защо не са дадени 

библиографските описания на тези публикации на докторанта. 

 
Литературата е съвременна и интересна. Съдържа 106 позиции основно на 

английски език. Докторантът показва отлично познаване на специализираните 

литературни източници. 

 
Авторефератът е във вид на свитък с обем от 45 стр. Отразява правилно всички 

основни моменти на дисертационния труд и съдържа справката за приносите и 

списъка на авторските публикации. 

Цитирания: Не са представени данни за цитиране на научните публикации на 

докторанта.  
 
Оценка на постигнатите резултати и приносите. В дисертационния труд са 

постигнати научни и научно-приложни приноси ориентирани към важни за 

финансовите пазари проблеми. Като заслуга на докторанта, можем да приемем 

всички приносни моменти (които можеше и трябваше да бъдат по-компактно 

формулирани), посочени в Дисертацията, Автореферата и Справката за авторските 

приноси. 
 
Лични впечатления от докторанта. Познавам г-н Николай Нетов от участието му на 

няколко научни конференции и вътрешни семинари. Впечатленията ми са отлични. 

Той не само умее да провежда самостоятелно научно изследване и правилно да 

интерпретира резултатите от него, но има изключително съвестно и прецизно 

отношение към  изследователската дейност.  

 

Критични бележки и препоръки към дисертанта:  
1. Работата би спечелила ако беше ясно спазена традиционната структура за 

дисертация с теоритична, методическа и емпирична част. В момента всяка 

глава е по същество отделно изследване със дефиниране на основните 

понятия, теоретични основи, литературен преглед, собствени резултати, 

изводи и пр.   

2. В значителна част от текста изреченията са претоварени с думи (особено 

прилагателни и вметнати изречения), което го прави труден и не компактен. 

3. Бих препоръчал в по-нататъшната си научна работа докторантът да продължи 



досегашните си изследвания като обърне внимание върху представянето им 

повече пъти, пред повече хора, т.е. препоръчвам по-активно участие в научни 

семинари и конференции (особено в критичната среда на млади учени) и 

повече преподавателска дейност. Както едното, така и другото са важни 

фактори за „кристализиране” на собствените идеи в научното и 

професионално израстване.  

 
Заключение:  Дисертационният труд заслужава положителна оценка както по 
отношение на теоретичната задълбоченост, така и по отношение на извършеното 
емпирично проучване. Считам, че дисертационният труд отговаря на изискванията 

на Закона за развитие на академичния състав и Правилника за неговото прилагане 

за присъждане на образователната и научна степен „доктор”. 

 
Давам положителна оценка на дисертационния труд на тема: “Моделиране на 
пазарен риск при финансови пазари с наличие на дългосрочни зависимости”, 
представен от г-н Николай Чудомиров Нетов, докторант на самостоятелна 
подготовка към Стопански факултет на СУ “Св. Климент Охридски” и 
препоръчвам да му бъде присъдена образователната и научна степен 
„доктор” по професионално направление 3.8. „Икономика (Статистика и 
демография)”. 
 

 

 
София, 25.05.2015                        Рецензант: ..................................................... 
                                  /доц., д-р, инж. Ангел Марчев/ 
 


