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1. Информация за докторанта 

 

Докторантът е обучаван по докторска програма към 

катедра“Статистика и иконометрия“при Стопанския факултет на СУ „Св. 

Климент Охридски“ по професионално направление 3.8 – Икономика 

(Статистика и демография), съгласно Заповед на Ректора на СУ „Св. Климент 

Охридски“ № РД 20-966/14.07.2011 г. Обучението е осъществено в редовна 

форма през периода 15.07.2011 г. – 15.07.2014 г. 

 

2. Обща характеристика на представения дисертационен труд 

 

 Дисертационният труд е разработен на 146 страници. Структуриран е в 

резюме, въведение, три глави, заключение, библиография и приложение. В 

изложението във втора и трета глава са включени 7 фигури и 19 таблици. 

Изходните данни за емпиричното изследване са поместени в приложението.  

 Във въведението е обоснована актуалността на разглежданата 

проблематика. Тя се свързва със състоянието на Ирак и перспективите за 

неговото развитие. От тук въпросът за изследването на инфлационните 

процеси и тяхната факторна обусловеност, като база за информационно 
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осигуряване на управленски решения е изключително актуален. Впоследствие 

е дефинирана целта на изследването.  

 Изследването се реализира на основата на хипотезата, че четири 

фактора – парично предлагане, БВП, обменни курсове и лихвени проценти- 

влияят на инфлацията в Ирак. 

 Първата глава е посветена на преглед на съответни информационни 

източници по отношение на квантилния подход, икономиката на Ирак и 

изследвания върху инфлацията в Ирак. 

 Втората глава е посветена на методологическата рамка на изследването, 

която е с акцент върху концепциите за инфлацията и квантилната регресия. 

В трета глава са представени резултатите от емпиричното изследване. В 

съответствие с дефинираната изследователска хипотеза то се реализира на 

основата на данни за годишния темп на инфлацията, паричното предлагане, 

Брутния вътрешен продукт, обменния курс и лихвения процент в Ирак през 

периода 1975-2012 г.  

В заключението са представени основните изводи от изследването по 

отношение на факторите довели до хиперинфлацията в Ирак и 

възможностите за контрол на променливите чрез анализиране на ефекта от 

тяхното въздействие върху инфлацията с приложението на определени 

статистически методи. 

 

3. Оценка на получените научни и научно-приложни резултати 

 

Дисертационният труд е резултат на целенасочена изследователска 

дейност на автора. В процеса на нейното осъществяване са проучени 

източници, които са позволили на докторанта да се запознае с теорията и 

практиката на изучаването на инфлационните процеси. 

Обемът на разработката е достатъчен за представяне на идеите на 

автора и тяхното практическо реализиране. 

В дисертацията са налице, идеи и постановки, които са намерили своята 

реализация в изложението на труда. Те обогатяват знанията в областта на 

изучаването на инфлацията и нейната факторна обусловеност с използването 

на определени статистически методи, като се доказва, че при използването на 

квантилната регресия се получават оценки за зависимата променлива, които 

са по-близки до реалните й стойности. 

 Полезността на резултатите от изследването следва да се разглежда в 

два аспекта. От една страна, това е подходът и инструментариума за 

реализация на статистическото характеризиране на инфлацията и нейната 

факторна обусловеност и от друга страна – резултатите от емпиричното 

изследване. 
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4. Публикации по дисертацията 

 

Докторантът е приложил публикации по проблематиката на 

дисертацията. 

- Nasradeen H. Salih, A similar survey of the crises phenomenon of 

economic inflation between Iraq and Germany after the wars, Софийски 

унивeрситет „Св. Климент Охридски“, Сборник докторантски трудове, 

София, 2015. 

- Nasradeen H. Salih, Detraction the impact of abnormal values on predict of 

dependent variables using conditional quantile regression, Annual of SOFIA 

university, faculty of economic and business administration – ISSN 1311-8420, 

volumes 15 and 16, 2016.  

- Nasradeen H. Salih, Using quantile regression in the analytical study to 

minimize the effect of random values to estimate the economic inflation rates in 

Iraq in 1975-2012 periods and the comparative periods before and after the 2003 

war, Annual of SOFIA university, faculty of economic and business administration 

– ISSN 1311-8420, volumes 15 and 16, 2016.  

Публикациите са свързани с темата на дисертацията.  

 

5. Критични бележки, препоръки и въпроси 

 

Позволявам си да препоръчам на докторанта в бъдещата си работа да 

проявява по-голяма прецизност по отношение на оформянето и представянето 

на резултатите от изследванията си. В настоящия дисертационен труд 

например според съдържанието на електронния вариант приложенията трябва 

да са на 120 стр., а те са на 140 стр. Фиг.3.2.1.2 не е на стр. 112, а на стр. 110. 

 

6. Заключение 

 

На основата на съдържанието и приносите в дисертационния труд, 

предлагам на Научното жури да присъди на Насрадиин Х. Сали Албарвари 

образователната и научна степен „Доктор“ по професионално направление 

3.8 Икономика /Статистика и демография/. 
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