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     Представеният дисертационен труд е на английски език и съдържа 

119 страници отпечатан текст, от които 8 стр. цитирана литература с 

93 заглавия. Освен това има допълнитено 10 стр. с  6 таблици от 

изледванията по дисертацията. Към дисертацията има автореферат на 

английски  (38 стр.) и български  език, а също и отпечатъци на четири 

самостоятелни работи на дисертанта (на английски език), използвани 

в представената теза. В по-нататъчното изложение ще се придържаме 

към терминологията от афтореферата на български език. 

      Най-общо казано, дисертацията е в областта на статистическия 

анализ на многомерни линейни регресионни модели, като е направено 

и едно конкретно приложение, свързано с данните от добив, 

внос/износ  и консумация на пшеница в Ирак  за последните 55 

години.  

      Дисертацията се състои от Въведение (7 стр.) и три глави, 

съответно – 21, 59 и 19 страници. Странно, че тези глави нямат 

названия, въпреки че във всяка глава са подробно описани доста 

параграфи и подпараграфи. Всъщност съдържание на трите глави е 

добре обяснено във Въведението заедно със основните задачи, цели и 



методология за изследване. Освен това е даден и кратък преглед на 

основната литература по робастни методи. Ще се спрем накратко на 

основните резултати във всяка глава.  

      Всъщност Глава 1 има въвеждащ в тематиката характер. Описани 

са грамотно линейни регресионни модели и класическия за тях метод 

на най-малките квадрати (МНК). Въведени са и обяснени понятията 

аутлаери (outliers), ливъридж (leverage) точки, прагови (breakdown)      

точки. 

     Втора глава заема централно място в дисертацита и там са 

представени теоретичните резултати, свързани с криви на Lorenz и  

индекс на Gini (§2.1), методи за оценка на грешките (§2.2) и методи за 

робастно оценяване (§2.3).  

      В §2.1 са разгледани с пълни доказателства теоремите на Игнатов 

(Теорема 1) и Чобанов-Игнатов (Теорема 2), относно сходимост на 

итерционния процес на криви на Лоренц, който води до степенна 

функция на разпределение в интервала (0,1) със „златно сечение“ в 

показателя. Това дава основание за едно обобщение на тези резултати 

в двумерен случай на криви на Лоренц (Теорема 3), както и някои 

интересни следствия. В последствие е намерен и n-мерен аналог 

(Теорема 4).  В §2.1.4 са посочени конструкции на криви на Лоренц, 

породени от редица от числа или от два вектора. Някои интересни 

свойства са формулирани като четири леми и са графично добре 

представени. 

      В §2.2 са подробно разгледани така наречените критерии SAZ1 и 

SAZ2,  които са илюстрирани при Брауново движение и геометрично 

Брауново движение, като се стига и до уравнение на Black-Scholes.  

      В §2.3 са представени някои от популярните робастни методи за 

оценяване: M-estimator, LTS-estimator, MM-estimator, S-estimator. 

      В Глава 3 приведените в предните глави теоретични резултати, 

успешно се прилагат за една конкретна практическа задача, свъзана с 

данните за пшеница, взети от Централното бюро по статистика в Ирак 

за последните 55 години. Използва се тримерен линеен регресионен 

модел, като резултатите са посочени в 14 таблици и 10 фигури. 

Дадено е  подробно сравнение между всички използвани методи.  

      Накрая на дисертацията, а също и в автореферата, са посочени 

теоретичните приноси (§2.1), както и практическите приложения от 

трета глава, които напълно приемам.   



      Рекомендация. Тъй като цитираната в дисертацията литература 

по робастна статистика обхваща предимно някои основни класически 

работи на чуждестранни специалисти, то бих препоръчал на 

дисертанта да се запознае и с някои постижения на български автори в 

тази област. Надявам се, че това би било полезно за бъдещата му 

изследователска работа. Във тази връзка, прилагам кратък списък на 

някои от работите с български автори, които са добре цитирани и са 

получили вече своето признание от специалистите в тази област. 
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                      Заключение. Дисертацията и автореферата са ясно и 

грамотно написани и показват едно достатъчно високо ниво на 

самостоятелност в изследванията на дисертанта.  Същото би могло да 

се каже и за представените четири самостоятелни работи. Има също 

така достатъчно оргинални теоретични и приложни резултати. Всичко 

това ми дава основание да заключа, че са изпълнени основните 

изисквания на Закона за развитие на академичния състав и 

правилникът към него, както и условията на правилника на СУ. Ето 

защо убедено препоръчвам журито да присъди на Исмат Муса 

Ибрахим образователната и научна степен доктор по професионално 

направление 3.8. Икономика (статистика и демография). 
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