 Предложена е обобщена методология за формиране на портфейл.
 Формулиран е Хибриден еволюционен алгоритъм на база метода на Янг и метода
Pattern search (Търсене по шаблон/еталон) на Хуук и Джийвс. Предимството на
предложения алгоритъм е точността при изчислението на оптималното решение и
относително краткото време за решаване на оптимизационните задачи.
Полиномиалната изчислителна сложност на Хибридния еволюционен алгоритъм
позволява той да се използва успешно за решаване на оптимизационни задачи с голям
размер.
 На база на предложения оптимизационен модел са формулирани съответни задачи,
които са решени чрез предложения Хибриден алгоритъм и чрез стандартния солвър
fmincon на Matlab (Interior point). Получените резултати потвърждават
работоспособността на Хибридния алгоритъм.
Приложни:
 Разработени са програмни модули, реализиращи предложения Хибриден алгоритъм за
решаване на задачата за оптимизация на портфейл при минимизация на риска, с
очаквана степен на разнообразие и зададена степен на възвръщаемост.
4. Публикации по дисертацията
Красимира Стоянова е представила 7 публикации свързани с дисертацията. Една от
публикациите е в международно списание, индексирано в световната научна база данни
„Scopus“ и една от публикациите е самостоятелна. Всички публикации са представени на
международни научни форуми. По този начин дисертантката удовлетворява минималните
изисквания на закона, както и специфичните изисквания на БАН за придобиване на
образователна и научна степен „доктор” .
5. Мнение и препоръки
Дисертацията е написана на високо ниво. Ясно и подробно са обяснени предложените
модификации и новости в дисертацията. Оформлението на дисертацията е отлично.
Авторефератът съдържа основаната информацията и добре отразява постигнатите резултати и
приносите.
Заключение
Представеният дисертационен труд отговаря напълно на съвкупността от критерии и
показатели за придобиване на образователна и научна степен "Доктор", съгласно Закона за
развитие на академичния състав в Република България (ЗРАСРБ), Правилника за неговото
прилагане и Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на
академични длъжности на БАН. Убедено препоръчвам на научното жури да присъди на
Красимира Донева Стоянова-Чокова образователната и научна степен „Доктор“ по
професионално направление 4.6 Информатика и компютърни науки.
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