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Настоящата дисертация се състои от: въведение, три глави и заключение, 

авторска справка за приносите в дисертационния труд, списък с публикации и 

използвана литература. Обемът на дисертацията е 116 страници. 

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.  

Във въведението са формулирани задачата на изследването, целта на изследването, 

хипотезите на проучването и преглед на литературата по темата. Обзорът на 

литературните източници е съсредоточен върху робастните методи за оценка на 

параметрите на линейна регресия. 

Предмет на изследването са следните методи за оценка на параметрите на 

линейната регресия: най-използвания от изследователите метод на  обикновените най-

малки квадрати (Ordinary Least Square), който обаче изкривява оценките при наличие 

на аутлайери ; орязания метод на най-малките квадрати (Least Trimmed Square 

Estimator); метода на максимално правдоподобие (Maximum Likelihood Estimator);, 

модифицирания метод на максимално правдоподобие (Modified Maximum Likelihood 

Type Estimator) и метода за оценяване със статистики на скалата (Scale Statistics 

Estimator). Изброените последни четири метод са робастни. 



 Една от целите на изследването е сравняване на OLS- метода с изброените   по-

горе четири робастни метода (LTS; M; MM; S) като за критерии се използват описаните 

в тази дисертация функции от остатъците (SAZ1, SAZ2, MSE, MAPE, MSAE и Gini 

Index). Всъщност новите критерии за сравняване на тези пет метода                          

(OLS, LTS; M; MM; S)  са SAZ1, SAZ2 и индекса на Джини. Функциите от остатъците 

SAZ1 и  SAZ2 са предложени от проф. Wasfi Taher Kahwachi научен консултант на 

господин Исмат Моуса Ибрахим. 

Втората цел е да се използва математическия апарат за оценка на подоходното 

неравенство (криви на Лоренц и индекси на Джини) като за доходи на популацията се 

разглеждат абсолютните стойности на остатъците при линейна регресия. По тези 

абсолютни стойности се строи крива на Лоренц, а по нея се пресмята индекс на Джини 

за всеки метод на оценяване на параметрите на линеен регресионен модел. Крайната 

цел е да се види дали динамиката на стойностите на критерия „индекс на Джини“ по 

различните методи имат нещо общо с динамиката на стойностите по „старите“ научно 

обосновани и добре изследвани критерии на MSE, MAPE и MSAE. В частност дали 

съвпада изборът на най добър метод по критерия „индекс на Джини“  с избора на най-

добър метод по критериите MSE, MAPE и MSAE. 

Основното изследване е свързано с оценяване на параметрите на линеен 

регресионен модел със зависима променлива местното потребление на пшеница и 3 

независими променлив производство, внос и износ на пшеница. 

Данните за регресионните величини, с които се извършват пресмятанията, са 

взети от Иракското централно бюро по статистика и Бюрото по статистика на 

Кюрдистанския регион. 

Чрез два теста на Колмогоров- Смирнов и Шапиро-Уилкс за гаусовост на 

стандартизираните остатъци се отхвърля или приема нулевата хипотеза, че остатъците 

са нормално разпределени с ниво на доверие 0.05. 

По данните за пшеница в Ирак се оказва, че при всеки от разглежданите методи 

се отхвърля нулевата хипотеза за гаусовост. Това налага търсене и изолиране на 

аутлайери с цел намаляване на тяхното влияние върху точността на оценките. Това се 

прави за всеки метод на оценяване. 

Резултатите от пресмятане на критериите, т.е. на функциите от остатъци и 

оценките на параметрите, са дадени в обща таблица 3.14. 

Приносите на господин Исмат Моуса Ибрахим са научни и научно-приложни. 



Като научно-приложен принос бих формулирал оценяването на параметрите на по-горе 

описания линеен регресионнен модел чрез 5-те метода OLS, LTS; M; MM; S. Намиране 

и изолиране на аутлйери, като по този начин се подобрява качеството на оценките  на 

параметричния вектор. От шестте критерия, от които три „нови“ SAZ1,  SAZ2 и индекс 

на Джини и три „стари“ MSE, MAPE, MSAE, изпозвайки числените резултати на 

Таблица 3.14, получени с помощта на програмите Matlab, SPSS and S-plus, се вижда, че 

стойностите по критерия „индекс на Джини“ имат почти същото поведение на 

изменение както стойностите на MSE и   MSAE  и по трите критерия най добър метод е 

OLS.  

              От доказаните теоретични твърдения считам, че най-голям е теоретичния 

принос на Теорема 3 и нейната  к-мерна версия Теорема 4. 

Авторската справка за научните приноси в дисертационния труд на господин 

Исмат Моуса Ибрахим изцяло съответства на получените от него резултати. 

Разработената от господин Исмат Моуса Ибрахим тематика е актуална и с 

научна и научно-приложна стойност.  

Съществени  забележки по дисертационния труд нямам. В доказаните твърдения: 

теореми, леми и следствия не намерих грешки. 

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 

господин 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 

(статистика и демография). 
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