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Становище 

 

От: проф. д-р Стоян П. Цветков, катедра „Статистика и иконометрия“ при УНСС, 

София.  

Относно: проект за присъждане на учебно научната степен „Доктор“ в професионално 

направление: 3.8 Икономика (Статистика и демография). 

На тема: „Използване на квантилен регресионен анализ за темпа на инфлация на 

Ирак в периодите преди и след Третата война в Персийския залив“.  

Разработен от: Насрадиин Х. Сали Албарвари, редовен докторант към катедра 

„Статистика и иконометрия“ на Стопански факултет към Софийски университет „Св. 

Климент Охридски“. 

Научен ръководител: проф. д.ик.н. Георги С. Чобанов. 

 

Кандидатът е иракчанин, роден през 1977 г. в Dahouk, Ирак. Според 

автобиографията на г-н Насрадиин Х. Сали Албарвари, образованието си е получил в 

Ирак. През 2003 г. се дипломира по компютърни науки и математика в колежа към 

департамента по статистика и информатика на университета в гр. Mosul, Ирак. През 

2007 получава диплома за висше образование към департамента по статистика към 

университета в Duhouk. Трудовата му кариера е основно в университета в Dohouk, 

където в различни периоди заема ръководни длъжности към факултета по икономика и 

бизнес администрация.  В периода 2009 – 2010 г. преподава статистика в техническия 

институт на политехническия университет в Dohouk. Освен това в периода 2009 – 2011 

г. преподава статистика и финансова математика на студентите от споменатия по-горе 

факултет по икономика и бизнес администрация на университета в Dohouk. 

 Темата на проекта за докторат е важна  за икономиката на Ирак, която през 

изследвания от докторанта период (1975 – 2012 г.) търпи промени, предизвикани от 

водените войни. Те се изразяват в растяща инфлация, остър бюджетен дефицит и 

високи данъци, което води до спад в потреблението и инвестициите. Наред с 

негативните тенденции за някои години в стойностите на показателите се наблюдават 

резки колебания. Именно те принуждават автора на изследването да експериментира 

приложението на квантилната регресия, като една възможност за изследване влиянието 

на факторите, предизвикващи растежа на потребителските цени.    

 Целта на изследването е „да се намери подход, който да намали влиянието на 

нетипични наблюдения върху инфлацията на Ирак. За целта се използва квантилна 

регресия, резултатите от която се сравняват с метода на най-малките квадрати.“ 

(с. 7)
1
.Така формулирана целта разширява обхвата на изследването, зададен от 

заглавието. Чрез сравнителния анализ на възможностите на обикновената множествена 

линейна регресия и квантилната регресия изследването в известна степен променя своя 

характер – от  напълно приложно, то придобива и методологически оттенък. Авторът 

допуска, че върху инфлацията влияят 4 фактора: „паричното предлагане, БВП, 

обменните курсове и лихвените проценти.“ (пак там). Предполага, че наличието на 
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резки колебания в стойността на показателите прави приложението на метода на 

обикновената множествена линейна регресия непригоден за целите на анализ на 

факторите, влияещи на инфлацията. Причината е, че изчислените чрез такъв модел 

теоретични стойности на зависимата променлива се отклоняват съществено от 

фактическите им значения и освен това стандартната грешка на оценката е с твърде 

голяма стойност, което прави получените оценки на стойностите на зависимата 

променлива непригодни за практическо използване.  

 Проектът за докторат е разположен на 153 страници, като е структуриран в 3 

глави, „Въведение“, „Заключение“ и приложения със списък с използвана литература с 

близо 130 заглавия на латиница и таблици с анализираните в текста данни.  

Изчислителните процедури за приложението на двата вида множествена 

регресия са направени на стандартната програма SPSS. Работните таблици са 

приложени в текста, като за илюстрация са приложени и графични изображения, 

илюстриращи получените резултати. На практика са направени три експериментални 

приложения на двата метода: за целия изследван период (1975 – 2012 г), за периода 

преди Третата война в Персийския залив (1975 – 2002 г.) и след нея (2003 – 2012 г.) 

Към изследването са приложени две публикации по темата на дисертационния 

труд на английски език. Отпечатани са в  Годишник на Софийския университет, 

Факултет по икономически и бизнес администрация - ISSN 1311-8420, обемите 15 и 16, 

2016. 

Авторефератът съответства на съдържанието на проекта за докторат. Научните 

постижения,  които авторът е изтъкнал в края на автореферата, вярно отразяват 

резултатите от изследването.  

С проекта за докторат г-н Насрадиин Х. Сали Албарвари показва задълбочени 

познания, както по икономика, така и по теоретична статистика. Изложението, 

описващо същността на явлението инфлация и обосновката на избраните фактори, е 

направено професионално, очевидно с познаване на съществени за предмета на 

изследването литературни източници.  

Приложението на използваните статистическите методи е направено 

компетентно. Изборът на квантилната регресия, като метод за анализ на факторните 

влияния върху инфлацията при наличието на резки колебания в стойностите на 

променливите, е подходящ за естеството на наличната информация. 

Установени са непротиворечащи на икономическата теория влияния на 

избраните факторни променливи, което е косвено доказване на коректността на 

ползваната статистическа информация. Интерпретациите на получените резултати  са 

верни.  

Направената аналогия между обикновената множествена линейна регресия и 

квантилната регресия надхвърля като постижение тесните рамки на заглавието на 

проекта за докторат. 

Впечатление прави заключителната част на проекта за докторат. В нея, от една 

страна, е анализирана икономическата ситуация в Ирак, като са набелязани главните 

проблеми и евентуални възможности за тяхното решаване и от друга страна са 

коментирани получените резултати от приложените методи за регресионен анализ. Тук 
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авторът изтъква, както положителните, така и проблемните страни на използваната 

методология, като дава насоки и за бъдеща изследователска работа в търсенето на 

ефективни методи за изследване на факторни влияния на макро равнище. 

Предложения за проучване текст на български език има и някои недостатъци, 

които развалят добрите впечатления от постигнатото. Първо този текст не отразява 

като обем нито дисертацията, нито автореферата. След като защитата на  научната 

степен е в България, редно би било да се направят точни преводи на български език на 

цялата документация, изисквана според нормативната уредба. Освен това в 

предложения превод на оригинални текстове от дисертацията има досадни неточности, 

както от типа не неверен превод (например на с. 13, втори абзац), така и досадни 

стилни или неудачни словосъчетания, които изискват повече усилия от читателя, за да 

вникне в смисъла на казаното. 

Към автора имам някои въпроси. Защо не се изследва наличието на 

автокорелация в изходните данни, след като се работи с динамични редове?  Дали 

високата стойност на стандартната грешка на регресионните коефициенти (при 

оценката им с метода на най малките квадрати) не се дължи на автокорелацията. Дали 

между променливите, участващи в модела на множествена линейна регресия, не е 

налице мултикоринеарност? Това обстоятелство изследвано ли е? 

 Заключение. Целта на изследването е реализирана. Методите на обикновена 

линейна множествена регресия и на квантилната регресия са приложени успешно. От 

позициите на използваната информация е направен компетентен сравнителен анализ на 

познавателните възможности на двата метода. Хипотезите на изследването са се 

оказали правилни, тъй като получените резултати ги потвърждават. Анализите, които 

прави автора на икономическата ситуация в Ирак, вижданията за преодоляване на 

проблемите, естеството на самото изследване и идеите за бъдеща работа, са 

доказателство за много добра теоретична подготовка и възможности за изследователска 

работа. Предлагам на г-н Насрадиин Х. Сали Албарвари да бъде присъдена учебно 

научната степен „Доктор“ в професионално направление: 3.8 Икономика 

(Статистика и демография). 

Май 2016 г. 

 

 

(Проф. д-р Стоян Петров Цветков, 

Катедра „Статистика и иконометрия“ 

при факултет „Приложна информатика и 

статистика“ на УНСС, София)  

 

 

  

 

 


