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Обща характеристика на дисертационния труд 

Дисертационният  труд е насочен към разработване и прилагане на модели, 
използващи сплайн функции и статистически методи за изучаване закономерности 
на развитието на динамични процеси в областта на икономиката. Чрез тях  се 
създават възможности за получаване на информация, необходима за управлението на 
стопански процеси. Теоретичните изследвания в тази област нарастват, докато 
използването на получените резултати у нас закъснява. Всичко това определя 
важността на разработваната тема 

Целта, която си е поставил авторът, е да направи „принос в теорията на 
обобщените сплайн функции и авторегресионните сплайн модели, както и 
приложението им за моделиране и прогнозиране на макроикономическите 
статистически показатели”. В съответствие с тази цел са  определени задачите, които 
дисертантът си поставя за решаване. 

Дисертацията е структурирана в четири части, в които се разграничават 11 
глави и заключение (в обем 152 стр.), собствена оценка за научните и 
научноприложните приноси, библиография и приложения. Посочени са публикувани 
части от дисертацията (6 бр.). 

В част първа от дисертацията „Икономически обосновки” се представят 
виждания и идеи на автора относно надеждността и ефективността на 
икономическите системи и използването на сплайн функции в икономическите 
модели. Посочва се значимостта на икономическите прогнози в управлението, която 
се свързва с необходимостта от регулативни функции и въздействие на държавата. 
Застъпва се мнение за съвместимост и съчетаване на регулирането от страна на 
държавата и пазарната конкуренция в условията на действащия пазарен механизъм, с 
цел ефективно разпределение и използване на ресурсите, и равновесно развитие на 
националната икономика.   

Ефективното управление на икономически процеси и системи изисква 
надеждност на вземаните решения и съответно на прогнозите, върху които те се 
основават. Надеждната информация е определена като важен ресурс на 
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управлението. Проблемите на надеждността са разгледани по отношение на 
произвежданата продукция, като се използват основни постановки на теория на 
надеждността. Не се засяга въпросът за надеждност на икономически системи – 
фирми, предприятия, производствени сектори, което би извело проблема на по-
високо равнище. Въпросите на ефективността се обсъждат на макро равнище във 
връзка със съдържанието и динамиката на брутния вътрешен продукт и националния 
продукт. Отделено е внимание на инфлацията – същност, причини и източници, 
някои теории. Засяга се връзката й с безработицата. 

Устойчивостта на развитието на икономическите системи (т.2.4.) се разглежда 
по отношение  качествените характеристики на системите. Тук авторът се спира на 
информационните характеристики и показателите за оценяване и анализ. 
Вниманието е насочено върху подбора на показателите за характеризиране на 
социално-икономическите процеси от гледна точка на устойчивото развитие.  

Сплайн функциите са представени като средство за изучаване инерционното 
развитие на процесите с присъщите им гладкост и скокообразни изменения в 
резултат на определени въздействия. Представени са сплайн функции, подходящи за 
изучаване динамиката на икономически процеси. Подчертава се интересът към 
експоненциални полиноми. 

В част втора „Теория на обобщените сплайни” са изложени теоретичните 
основи, върху които се гради развитието и прилагането на сплайн модели. 
Последователно са представени едномерни (В – сплайни и експоненциални сплайни) 
и многомерни сплайни. Авторът се позовава на теореми в публикации на наши 
(предимно А. Агопян и Б. Боянов) и чуждестранни автори, и резултати от собствени 
изследвания (теорема 4.14., теорема 5.8. и др.). 

В трета част  „Обобщени авторегресионни сплайн модели” се представя 
използването на регресионни сплайн модели при изследване на динамични редове, 
изградени върху  характерните авторегресионни зависимости между членовете на 
реда. Разгледани са свойства, свързани с измерването на зависимостите и 
използваните коефициенти на серийна корелация. Представени са резултати от 
изследване на автора, съвместно с Н. Найденов, върху кубични В-сплайни. 
Съществен момент в изследването е оценяването на грешката (с.122), за което са 
изпитани няколко възможности. Делът завършва с информативно представяне на 
хетероскедастични – ARCH модели. 

Четвърта част „Някои приложения на регресионни и авторегресионни сплайн 
модели” представя алгоритми използвани за прилагане на регресионни прогнозни 
модели. Посочени са 6 модела (с.133). За оценяване и сравнение на резултатите са 
използвани стандартна грешка на оценките, коефициент на определение, стандартно 
отклонение, грешка на интерполация и на екстраполация и автокорелационен 
коефициент. За посочените 6 модела е приложена компютърна реализация на 
Матлаб.   

Приложенията, които са 9 на брой и обхващат 47 страници, представляват 
съществен дял от дисертацията. Посочени са резултати от изчисления с реални 
данни, реализиращи едномерни, двумерни и ARCH модели за различни 
икономически показатели. Получените оценки на параметрите и оценки за тяхната 
статистическа значимост потвърждават, че такива модели могат да бъдат използвани 
успешно. Удачно е онагледяването с графични изображения. 
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Дисертационният труд се основава върху голям брой научни публикации в 
областта сплайн функциите, регресионния анализ и икономиката, които се ползват 
коректно. 

Оценка на получените научни и научно-приложни резултати 

По отношение на поставените цел и задачи може основателно да се твърди, че 
те са постигнати. Основа за това са систематизирането и теоретичните изследвания 
върху сплайн функциите, разработените и експериментирани сплайн модели за 
динамични редове на икономически процеси. Доказано е, че разглежданите методи 
могат да бъдат използвани за изучаване на динамичните закономерности в 
икономиката. 

Дисертационният труд е насочен предимно към математическия 
инструментариум. В частта, отнасяща се до икономическата постановка на 
изследването следва да се подчертае виждането на автора за съчетаване на 
регулативните функции на държавата с обективно съществуващите условия на 
свободния пазар и конкурентната среда. Основателно се поставят формулираните в 
първата част изисквания за надеждност, ефективност и устойчивост. Не може обаче 
да се твърди, че тези въпроси са изчерпани в достатъчна степен. Правилно е 
ориентирането към макроикономически показатели от обхвата на използваните в 
европейската статистика. 

Дисертантът е показал много добра информираност и творчески способности 
в областта на теорията на сплайн моделите и изследването на регресионни 
зависимости.  Тук се открояват систематизирането на постиженията в тази област и 
собствените разработки на автора. Имам предвид посочените по-горе теореми и 
методи за оценяване на получените оценки на параметрите. Направените 
приложения  потвърждават възможността за използване на сплайн модели за 
изследване на икономически процеси. Трябва да се оценят и уменията на автора за 
компютърна реализация с реални данни на модели с различна сложност. 

Като постижения на автора, определени в общ вид, оценявам: 
 Обосноваването на необходимостта от високо качество на прогнозната 

информация и решенията при управлението на икономически процеси; 
постановката за съчетаване регулативните функции на държавното 
управление с пазарната конкуренция, с цел постигане на ефективност, 
надеждност и устойчивост.  

 Представянето на теоретичните основи и свойства на сплайн 
функциите и тяхното прилагане при динамични процеси с използване 
на регресионни модели, направено с необходимата строгост. 

 Разработените теорема 5.8. и формула 8.1,  построяването на  
авторегресионен бикубичен модел и В сплайн модели. 

 Направените приложения на различни сплайн регресионни модели и 
резултатите от тях. 

 
Приемам за достоверна авторската справка за научните и научно-приложните 

приноси в дисертационния труд.  
Авторефератът представя в достатъчна пълнота съдържанието на 

дисертацията. 
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Бележки и препоръки  

Бих препоръчал на автора да отдели в първата част повече внимание на 
проблемите, свързани с информационното осигуряване на решенията за изучаване 
закономерностите и перспективите на развитието на икономическите процеси и 
постигането на по-голяма надеждност и ефективност. Целта на труда предполага  по-
мащабно разглеждане въпросите на надеждността. Надеждността на икономически 
системи – предприятия, фирми, стопански сектори, наред с тази за изделията, е 
съществен въпрос, решаването на който изисква съответна информация и 
изследване.  

Приложенията са направени коректно и дават определена информация, но не 
би бил излишен коментар от автора, с което да се подчертаят изводите. Не е ясно 
съдържанието на показателя „индекс на цени на БВП”, използван в приложенията.  

Публикации по дисертацията 

Части от дисертацията са публикувани под формата на доклади на 
национални и международни конференции (5 бр.) и една студия в Годишник на СУ 
„Св. Кл. Охридски”, Стопански факултет. Три от тях са в съавторство, останалите са 
самостоятелни. С основание може да се твърди, че изследването в дисертацията е 
получило публичност. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Направеният преглед на  дисертационния труд дава основание да се приеме, 
че трудът е разработен на добро научно равнище. В него се съдържат съществени 
теоретични и теоретико-приложни резултати в областта на прилагането на 
авторегресионни сплайн модели за изследване на икономически процеси. Авторът е 
показал добра информираност, теоретични знания и способност за самостоятелно 
изследване. Препоръчвам на Научното жури към Стопански факултет на СУ „Св. Кл. 
Охридски” да гласува за присъждане на Савка Рачева Костадинова образователната 
и научна степен Доктор по научната специалност 3.8. Икономика (Статистика и 
демография). 
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