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Предложената дисертация е с обем от 116 страници и съдържа въведение, три 

глави и заключение, авторска справка за приносите в дисертационния труд, списък с 

публикации и използвана литература.  

Обемът и структурата на представения за защита дисертационен труд 

съответстват на изискванията на Закона за висше образование, Закона за научните 

степени и научните звания, Наредбата за държавните изисквания за приемане и 

обучение на докторантите, Правилника за устройството и дейността на СУ, Правилник 

за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични 

длъжности в СУ и решения на Академическия съвет в тази връзка.  

Въведението съдържа изследователския проблем, целта на и хипотезата на 

изследването, както и преглед на литературата за робусни методи в статистиката. 

Предмет на изследването са следните методи за оценка на параметрите на 

линейната регресия: стандартния метод на най-малките квадрати, орязания метод на 

най-малките квадрати, метода на максимално правдоподобие, модифицирания метод на 

максимално правдоподобие (Ordinary Least Square, Maximum Likelihood Estimator, 

Modified Maximum Likelihood Type Estimator, Least Trimmed Square Estimator and Scale 



Statistics Estimator). Критерии за сравняване на тези пет методи (OLS; M; MM; LTS; S) 

са SAZ1, SAZ2, MSE, MAPE, MSAE and Gini Index.   

Основната цел на дисертационния труд е да се сравни стандартния метод на най-

малките квадрати с някои робустни методи, като за критерии се използват функциите 

на грешките (SAZ1, SAZ2, MSE, MAPE, MSAE and Gini Index) с помощта на 

програмите Matlab, SPSS and S-plus. Втората цел е да се приложи техниката на кривата 

на Лоренц към резидюалите на регресионния модел, за да се потвърдят получените с 

другите критерии теоретични резултати. 

Основната теза на дисертационния труд е, че местното потребление се определя 

от три фактора: производство, внос и износ. Минимизирането на въздействието 

аномалните стойности върху резултатите от статистическия анализ на зависимата 

променлива (местното потребление) при използването на многомерна линейна 

регресия, се постига когато вместо стандартния метод на най-малките квадрати се 

използват робустни методи, които водят до по-добра оценка на зависимата променлива.  

 

Приносите на дисертационния труд са: 

 Като са използвани данни за добивите на пшеница в Ирак е установено, че 

относно критериите SAZ1, SAZ2, MSE, MAPE, MSAE и Gini коефициента, най-добрата 

оценка на параметрите на линейния регресионен модел се получава от методите във 

следния ред: (І) модифицирания метод на максимално правдападабие, (ІІ) метода на 

орязаните най-малки квадрати, (ІІІ) Стандартния метод на най-малките квадрати. 

 Основен теоретичен принос е теорема 3 и нейната к-мерна версия (теорема 4), 

която показва, че повърхнината на Лоренц има вида на произведение от аргументи  на 

степен златното сечение (
1+√5

2
). Има и някои нови теоретични резултати в следствия от 

1 до 5 и в лемите от 1 до 4.  

 

Авторската справка за научните приноси в дисертационния труд на Исмат 

Моуса Ибрахим изцяло съответства на получените от него резултати. 

Разработената от Исмат Моуса Ибрахим тематика е актуална и с несъмнена 

научна и научно-приложна значимост.  

Мога да посоча следните забележки: 

 Представеният за защита дисертационен труд би спечелил от една по прецизно 

структуриране на изложението.  



 Изложението е с много неточности или грешки в цитирането. 

Заключение 

Предложеният за защита дисертационният труд „Използване на нови критерии за 

сравнение между някои робустни методи  и стандартния метод на най-малките 

квадрати в многомерна регресия с приложение върху данни за пшеницата в Ирак” на 

Исмат Моуса Ибрахим съдържа значими научни приноси и отговаря на изискванията 

на ЗРАСРБ. Това ми дава основание да предложа на научното жури да му присъди 

образователната и научна степен „Доктор“ по направление 3.8 Икономика (Икономика 

и управление по отрасли) 
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