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РЕЦЕНЗИЯ 

върху дисертационен труд  за получаване на научната и образователна 

степен „ДОКТОР“ 

 

Рецензент: проф. дмн Иван Ганчев Иванов, катедра Статистика и 

иконометрия, Стопански факултет, СУ „Св. Кл. Охридски“  

Кандидат: Савка Рачева Костадинова, докторант на самостоятелна 

подготовка, катедра Статистика и иконометрия, Стопански факултет, СУ 

„Св. Кл. Охридски“  

 

1.Кратки биографични данни за кандидата:  

Савка Рачева Костадинова е докторант на самостоятелна подготовка по 

специалност „Статистика и демография” към катедра Статистика и 

иконометрия на Стопански факултет. Завършила е специалност 

икономическа кибернетика в Киевски държавен университет. 

Докторантката работи като асистент във ФМИ на СУ „Св. Кл. Охридски“.  

 

2.Характеристика на научните и научноприложните изследвания на 

кандидата 

Рецензията оценява представения дисертационен труд на тема 

„Обобщени авторегресионни сплайн модели и приложението им в 

икономиката”.  

През последните години се задълбочават изследванията върху 

математически модели, несложни и удобни за бързо и ефективно 

реализиране с цел приложението им за решаване на конкретни 

икономически задачи.    
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Дисертационният труд е оформен в четири части на 156 страници и 

приложения. Използвани са 55 литературни източници. Всяка част е 

разделена на глави. В първата част са разгледани някои основни 

икономически понятия и са коментирани показателите „надежност“ и 

„ефективност“ , но не в тяхната пълнота. Част първа съдържа три глави, но 

оформлението на  текстове като „глави“ се отбелязва в увода  от автора без 

да е отразено в съдържанието.  В секция 2.4 на първата част се коментира 

понятието устойчивост на една икономическа система, което се 

отъждествява с концепцията за устойчиво развитие, без да е обоснована 

такава връзка. В секция три (трета глава) на първа част е описана една 

малка част от математическите функции с непосредствени приложение и 

интерпретации в икономиката.  Авторът цитира две свои публикации 

Костадинова (2006)  и Костадинова (2008) без да пояснява своите приноси 

по темата на първа глава. В секция научни приноси, авторът не посочва, 

свои научни приноси по първа  глава. Извод: по първа глава авторът няма 

научни приноси.   

Втората част на дисертационния труд „Теория на обобщените 

сплайни“ разглежда едномерни, В-сплайни, многомерни сплайни. Тя е с 

обем 43 страници и е посветена на теоретични изводи и свойства на сплайн 

функциите.  Цитирани са четеринадесет  литературни източника и авторът 

гл. ас. Савка Костадинова е представила три  свои публикации - 

Костадинова (2006) , Костадинова и Игнатов (2006), Костадинова (2011).  

При развиването на текста докторантката е следвала класически 

литературни източници – основно книгата на Акопян и Боянов „Теория на 

сплайн функциите“.    Авторската теорема е теорема 4.14, публикувана в 

Костадинова (2006). Чрез нея се изразява  разпределението на сума от 

експоненциално разпределени случайни величини посредством 
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експоненциален сплайн. Следващата теорема 5.8  е доказана от 

докторантката в съавторство с научния ръководител доц. Игнатов и е 

публикувана   в Костадинова и Игнатов (2006), в която теорема е  изведена 

явна формула на многомерен B-сплайн, като многомерна α разделена 

разлика.  

Трета част е с обем от 29 страници и по нея са представени три  

публикации на докторантката. Найденов и Костадинова (2010),   

Костадинова (2010), Костадинова и Найденов (2012). В секция „Нов 

сплайн модел с бикубични базисни функции“ е посочен общия вид от 

обобщен регресионен модел, публикуван Найденов и Костадинова  (2010). 

Моделът не е убедително изложен.   

Четвъртата част на дисертационния труд включва няколко 

приложения, в които се демонстрират уменията на докторантката за 

прилагане на теорията и за работа в програмната среда MATLAB.  

3.Приноси в дисертационния труд  

Във втора част на дисертационния труд са представени два теоретични 

извода в теореми 4.14 и 5.8, които са публикувани в съавторство.  

В третата част на дисертационния труд е описан обобщен регресионен 

модел, развит от докторантката и доц. Найденов.  

В четвърта част за предложени различни приложения, които не могат да се 

приемат като научноприложни приноси, тъй като те демонстрират 

техническите уменията на кандидата.  

Към дисертационния труд има представени шест научни публикации, 

едната от които е публикувана в списание с импакт фактор 0,193 през 2011 

год.  
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4.Критични бележки и препоръки   

Представеният дисертационен труд е преработен и редица пропуски 

от предхождащи обсъждания за изчистени. Въпреки това се откриват 

редица неточности и пропуски – някои дребни и несъществени, други по-

съществени. В част първа се коментират редица основни понятия в 

икономиката като ефективност, брутен национален продукт, инфлация. 

Тези основни понятия не са разгледани в тяхната дълбочина и непълно 

характеризирани като икономически категории. При тяхното описание не 

са цитирани значими литературни източници. Читателят остава с 

впечатление, че тези понятия се въвеждат от автора на труда и не са 

изследвани в тяхната дълбочина. На много места в текста са пропуснати 

запетайките, намират се изречения, започващ с т.е. , срещат се съкращения 

в самия текст.  

Допуснати са основни пропуски при конструирането на отделните 

секции в дисертационния труд. Няма обособени три части в 

дисертационния труд, във всяка от които да има научни приноси. Текстът е 

разположен неравномерно между обособените четири части на 

дисертационния труд.     Трудно се откриват научните и авторските 

приноси в представения труд. 

Надявам се гл.ас. Савка Костадинова да отстрани направените 

бележки в следващите нейни научни изследвания.     
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5.Заключение  

В заключение представям положителна оценка на представения 

дисертационен труд. Предлагам на научното жури да присъди на гл. ас.  

Савка Костадинова научнообразователната степен доктор по икономика.  

  

10.04.2014                                  рецензент:  

      проф. Иван Иванов  

 


