
Н А У Ч НО  С Т А Н О В И Щ Е 
 

на  проф. д.ик.н РОСИЦА РАНГЕЛОВА ПАВЛОВА,  
член на научното жури със заповед  на Ректора на Софийски университет  № Р.538-

201/20.01.2014 г., по  решение на Факултетния съвет на Стопанския факултет на 
Софийския университет „Свети Климент Охридски” от 14.01.2014 г., протокол № 1  

 
във връзка  със защитата на САВКА РАЧЕВА КОСТАДИНОВА за присъждане на 
образователната и научна степен „доктор” по професионалното направление 3.8 

Икономика (Статистика и демография),  
на основание чл. 4 от Закона за развитието на академичния състав в Република 

България (обн. ДВ, бр. 38 от 21.05.2010 г., изм. ДВ, бр. 81 от 15.10.2010 г., изм. ДВ, бр. 
101 от 28.12.2010 г.) 

 
 Тема на дисертационният труд “ОБОБЩЕНИ АВТОРЕГРЕСИОННИ СПЛАЙН 

МОДЕЛИ И ПРИЛОЖЕНИЕТО ИМ В ИКОНОМИКАТА” 
 
 

I. Обща характеристика на труда  
 Дисертационният труд представя изследванията на гл. ас. Савка Костадинова 
(самостоятелно и в съавторство) в областта на моделиране на обобщените 
авторегресионни процеси и тяхното приложение при изучаване на динамиката на 
избрани икономически показатели. Трудът е в приетия според стандартите обем за  
образователната и научна степен «Доктор» - 162 страници основен текст плюс 9 
приложения. Структурно трудът е съставен от увод, четири глави (неправилно 
наричани части), които са сравнително пропорционално разделени по обем, като всяка  
глава се състои от точки (неправилно наричани глави). Работата има логическа 
последователност, като в първа глава трябва да се направи обосновка  за избора на 
икономическите показатели и техните особености, във втора – да се предаде и 
анализира теорията на обобщените сплайни, в трета – да се премине към обобщените 
сплайн-модели и в четвърта - да се извършат някои приложения. Посочени са като 
използвани и са цитирани 55 литературни източници – 12 на български език, 4 - на 
руски и 39 – на английски.  
 
ІІ. Оценка на научните и практически резултати и приноси на представения 
дисертационен труд 

- Докторантката заслужава висока оценка за ориентирането й към една сложна 
и неизследвана у нас тема, каквато е проучване на възможностите и 
приложението на сплайн-функциите в икономиката, по-точно в теорията на 
обобщените сплайн-модели и приложението им при моделиране и 
прогнозиране на избрани макроикономически показатели. Главен принос на 
гл. ас. Савка Костадинова е  разработеният обобщен авторегресионен сплайн 
модел и направените негови приложения, а също формализираните и 
програмирани компютърни пресмятания на сплайни.    

- Гл. ас. Савка Костадинова има приноси както от теоретичен, така и от 
приложен характер. В дисертационния труд са отразени резултатите от 8-
годишната работа на автора в областта на „обобщените авторегресионни 
процеси и тяхното използване за икономически задачи, както и 
изследванията му в областта на линейни трансформации на независими 
експоненциално разпределени случайни величини и представяне на техните 
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плътности с помощта на многомерни експоненциални сплайни.” (с. 152). 
Допълнителен принос са разработените алгоритми за формализиране и 
програмиране на компютърни пресмятания на многомерни сплайни. Такива 
пресмятания са направени на база на икономически данни и с  помощта на 
различни статистически модели – обобщени регресионни сплайни, обобщени 
авторегресионни сплайн модели и ARCH модели. Получените резултати са 
приложени със съответните характеристики за статистическа значимост на 
оценките на параметрите.   

-  В резултат на изследването се стига до редица изводи, които биха могли да       
бъдат полезни най-вече за продължаващите или работещите в тази област 
специалисти, а също и в приложен аспект при търсенето на икономически 
решения и провеждането на икономическа политика по отношение на 
показатели, чиято динамика може да се изследва с този иконометричен 
апарат.  

- По отношение на разглеждания математически апарат изследването е 
извършено подробно, ясно и целенасочено.  

- Гл. ас. Савка Костадинова има заявени 7 научни публикации в обем на 56 
страници, 4 от които са самостоятелни и 3 са в съавторство с единия или 
другия от научните си ръководители; 3 от публикациите са на български език 
и 4 – на английски език, главно в сборници от изнесени доклади на 
международни конференции и една (самостоятелна) публикувана както на 
руски език в сп. „Кибернетика и системный анализ”, така и онлайн версия на 
английски език. Публикациите са пряко свързани с темата на 
дисертационния труд и представят добре докторантката от гледна точка на 
научна продукция. 

- Представеният автореферат отразява съдържанието на дисертационния труд. 
- Няма посочени от докторантката цитирания, но има заявени три на брой 

положителни мнения (вероятно рецензии) от редакторите на списания за 
нейни статии. 

 
ІІІ. Критични бележки и препоръки 
 - Целта на дисертационния труд е неправилно формулирана: „Основна цел на 
дисертацията е принос в теорията на обобщените сплайн-модели, както и 
приложението им за моделиране и прогнозиране на макроикономически статистически 
показатели” (с.4). Целта не може да бъде да се извърши принос сам за себе си, а да се 
извърши конкретна работа, която следва да бъде описана при дефиниране на целта. 
Задачите на изследването са по-добре дефинирани.  
 - Най-силна критика търпи икономическата трактовка на разглежданите 
въпроси. Докато математическата е изобилна, твърде подробна, с части от текста, които 
би следвало по-сбито да се дадат (може би в приложения), а не толкова пространно, 
икономическата материя е предадена в част от първа глава,която иначе е наречена 
„Икономически обосновки”, но втората й половина, макар озаглавена се разглеждат 
„Сплайн функциите в икономическите модели”, всъщност представя техните 
математически свойства. Първа точка на първа глава е наречена „Някои икономически 
виждания”. Така наименована, може да съдържа всичко, като направеното напомня за 
това. Споменават се  схематично и на тромав език, разпокъсано в отделни накъсани 
изречения и абзаци и твърде много на брой и най-различни понятия, често без връзка 
едно с друго и често ненужни предвид целите на дисертационния труд. Малка част от 
тях са например: конкуренция и държавно регулиране, структурно-производствени 
характеристики, социална структура на обществото, характера на прехода към пазарна 
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икономика у нас (което също не е потребно за изследването не само предвид дължината 
на използвания времеви ред, но и по същество), устойчивото развитие, индекса за 
човешко развитие (при който се описва БВП на човек от населението, а по-нататък в 
текста се дава определение за него), зависимостта между инфлацията и безработицата, 
дългите вълни на Кондратиев и  мн. др. На езика на математиката това означава да се 
въведат много променливи, голяма част от които после да не се използват в 
уравнението или анализа. Определенията и характеристиките на избраните показатели 
са откъслечни и незадоволителни, макар да ги има описани както в сайта на НСИ, така 
и в различни учебници. Не са добре дадени и доста от статистико-математическите 
понятия, например за хетероскедастичност и др. Други недобри изрази: „стационарен 
процес (с нулево средно”, „сериалната корелация се нарича понякога автокорелация”). 
Няма метод на доходите за изчисляване на БВП, както се твърди, а има метод на 
приходите. БВП не стои в основата на БНП, по-скоро е обратното, далеч по-често 
използван показател е БВП, а не БНП. Те са равностойни, но изразяват различни 
аспекти на изчисляване. Но в труда този въпрос не стои. Тук вместо излишните 
спорадично избрани детайли по състава на някои показатели (например инфлацията) се 
очаква да бъде изяснена природата на избраните за приложение макроикономически 
показатели – БВП  (производителност на труда), цени, инфлация и лихвени равнища, 
тяхната специфика при динамиката и защо те са предпочитани при изследване с 
помощта на сплайн-функции. Критика търпят и разгледаните понятия за надеждност, 
ефективност и устойчивост. Например на с. 20 се дефинира една от главните 
разновидности на ефективността по следния начин: „резултатност – тук под 
ефективност се разбира целесъобразността, тъй като резултатни действия или начини за 
действие са тези, които довеждат до желан резултат, наричана цел” (?!). 
 - Липсва някаква икономическа интерпретация на получените резултати от 
приложението на разработените модели и направените оценки и прогнози, за да се 
защити ползата от направеното – подходящ ли е използваният иконометричен апарат и 
как разширява познавателните възможности при изучаване на тези няколко основни 
макроикономически показателя. Едва тогава може да се оцени полезността на 
предлагания инструментариум.   
   - Добре би било в труда да присъства критичен анализ на използваните модели 
от гледна точка на особеностите, аналитичните им възможности и ограничения.  
 - Приносите на гл. ас. Савка Костадинова са разделени от нея на два вида – 
научни и научно-приложни. Приноси несъмнено има, но те са описани по начин, който 
не дава много представа за тях, например „разработване на приложение 2”, същото се 
повтаря до приложение 9, а накрая като принос се отбелязват „някои икономически 
виждания в областта на надеждността, ефективността и устойчивостта на 
икономическите системи, които са публикувани в Костадинова, 2006 и Kostadinova, 
2008”. Необходимо е приносите да бъдат обобщени смислово до 4-5 на брой и да 
открояват принципно и концептуално заслугата на автора им. Този стил на препратки 
към публикациите на докторантката не е приет за дисертации. Той доста се натрапва в 
автореферата. Очаква се словесно обяснение, а не препращане. На практика няма 
заключение, а едно резюме от 10 реда. 
 -  Няма приложени разделителни протоколи и макар докторантката да разказва в 
текста за извършеното по заявените публикации, не става ясно кои точно са нейните 
приноси. Известно е, че е прието отделните университети и научни звена  в страната да 
определят списък от задължителните документи, но разделителните протоколи не би 
следвало да са между незадължителните, макар и смятани понякога за формални. 
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ІV. Въпроси: 
- Какво означава цени на БВП? 
- Много пъти се споменава понятието надеждна информация. Какво 

определение би дала докторантката за нея? Има ли разлика между 
надеждност на информация и надеждност на изделие? 

 
V. Заключение 
 
 Съгласно изискванията на Закона за развитието на академичния състав в 
Република България (чл. 5, ал. 3) смятам, че представеният дисертационен труд на тема 
“ОБОБЩЕНИ АВТОРЕГРЕСИОННИ СПЛАЙН МОДЕЛИ И ПРИЛОЖЕНИЕТО ИМ В 
ИКОНОМИКАТА” притежава качествата и ще гласувам положително за присъждане 
на САВКА РАЧЕВА КОСТАДИНОВА образователната и научната степен „Доктор”. 
 

 
     13.04.2014 г.                                                       Член на журито: 
 
                                                       проф. д.ик.н. Росица Рангелова 
      Институт за икономически изследвания на БАН 
 


