
 
 

СТАНОВИЩЕ 

 

от доц. д-р Веселин Иванов Хаджиев 

относно дисертационния труд на Савка Рачева Костадинова на тема „Обобщени 

авторегресионни сплайн модели и приложението им в икономиката“ за присъждане 

на образователна и научна степен „доктор”, 

научни ръководители: доц. д-р Цветан Игнатов, доц. д-р Никола Найденов 

 

1. Обща оценка 

Представения за защита дисертационен труд е в обем и структура, 

съответстващи на изискванията на ЗРАСРБ и Правилника за приложението му. 

Изследването е актуално и запълва ниша, отнасяща се до приложението на обобщени 

авторегресионни сплайн модели в икономиката.  

Докторантът си поставя амбициозната цел да разработи оригинални обобщени 

авторегресионни сплайн модели и да трасира тяхното използване в икономическите 

изследвания. За постигането и той компетентно използва редица подходи и методи от 

областта на математическата теория, статистическата теория и пр.  

Основните резултати от проведеното научно изследване са споделени чрез седем 

публикации в уважавани научни издания. 

Докторантът демонстрира познаване и използване на разнообразни литературни 

източници, както на български, така и на английски език, както и на други 

информационни ресурси. 

 

2. Оценка на резултатите и приносите 

Авторът обосновава качествата и приложимостта на редица модели и методи за 

прогнозиране на макроикономически величини. Прави се преглед и се оценява 

ефективността, надеждността и устойчивостта на разглежданите подходи и модели. 
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Обосновава се полезността и приложимостта на сплайн функциите като инструмент за 

макроикономическо прогнозиране.  

Авторът прави прецизен преглед на едномерните полиномни сплайни и на 

обобщенията им спрямо чебишеви пространства от функции. Авторът изгражда подход 

за обобщение в многомерния случай.  

Обобщават се качествата и приложимостта на редица регресионни и 

авторегресионни модели, характерни за времеви редове. На основата на обобщен 

многомерен регресионен сплайн модел и времеви редове се извежда нов обобщен 

авторегресионен сплайн модел. Прави се преглед на редица важни аспекти на 

моделирането на времеви редове като хетероскедастичност, критерии за адекватност и 

пр. 

Авторът разработва оригинален приложен софтуер в средата на MATLAB. Чрез 

него се реализират алгоритми за оценка на едномерни и двумерни сплайни. 

Разработени са някои приложения на обобщени регресионни, авторегресионни и ARCH 

модели. 

Могат да се отбележат няколко основни приноса на докторанта. Първо, 

теоретично е изведена функцията на плътността на линейни трансформации на 

независими експоненциални случайни величини. Второ, изведена е грешката на 

многомерното обобщение на метода „изглаждане с кубични сплайн функции“. Трето, 

построен е обобщен авторегресионен сплайн модел с бикубични базисни функции. 

Четвърто, разработен е приложен софтуер за реализиране алгоритми за оценка на 

изведените модели. 

 

3. Критични бележки и препоръки 

Докторантът изследва един актуален и развиващ се във времето проблем. Като 

следствие от стремежа да разгледа проблема от всички страни, той разсредоточава 

вниманието си върху много аспекти, достойни да бъдат изследвани в няколко 

дисретационни труда. Препоръка: докторантът да продължи да изследва и развива 

отделни сплайн модели в самостоятелни трудове и в по-голяма приложна дълбочина.  

Авторът правилно отбелязва, че сплайновете запълват определена ниша за 

моделиране на икономически процеси, като съчетават инерцията и шоковете. В този 

смисъл не се търси пълно описание на процесите, тъй като то не би имало добри 

прогностични свойства. Но в същото време авторът е склонен да използва модели от 

по-висок порядък за сравнително инерционни процеси. Обръщаме внимание на автора, 
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в своите бъдещи изследвания, да взема под внимание аргументите на H. Akaike и 

G. Schwarz, които в своите концепции „наказват“ моделите от по-висок порядък. 

Констатират се някои формални пропуски като липса на номерация на 

използвани източници, оформяне на някои текстове и приложенията и пр. 

4. Заключение 

Дисертационният труд на Савка Костадинова „Обобщени авторегресионни 

сплайн модели и приложението им в икономиката ” съдържа значими научни приноси 

и отговаря на изискванията на ЗРАСРБ. Това ми дава основание да предложа на 

научното жури да даде исканата образователна и научна степен „доктор”. 

 

24.03.2014 г.   Член на журито: 

гр. Варна       /Доц. д-р В. Хаджиев/ 

 

 


