
РЕЦЕНЗИЯ 
от доц. д-р инж. Лидия Петрова Гълъбова 

 

на дисертационен труд на тема 

“МОДЕЛИРАНЕ НА ТЕХНОЛОГИЧНИ ИНОВАЦИИ: ИНТЕГРИРАН 

ПОДХОД ЗА МОДЕЛИРАНЕ НА ТЕХНОЛОГИЧНИ ИНОВАЦИИ” 
 

с автор Радостина Юриева Русева 

за придобиване на образователната и научна степен “доктор”, по професионално 

направление 4.6 „Информатика и компютърни науки“,  

научна специалност 01.01.12. „Информатика“  

(Технологично предприемачество и иновации в ИТ) 

 

 

Съгласно Заповед № РД38-401/23.06.2015г. на Ректора на СУ "Св. Климент 

Охридски" съм определена за член на научното жури във връзка с процедурата за защита 

на дисертационния труд на Радостина Юриева Русева на тема “Моделиране на 

технологични иновации: Интегриран подход за моделиране на технологични иновации” 

за придобиване на образователната и научна степен „Доктор”, област на висше 

образование: „4. Природни науки, математика и информатика”, професионално 

направление: „4.6. Информатика и компютърни науки”, специалност „01.01.12 

Информатика – Технологично предприемачество и иновации в ИТ”. С решение от 

първото заседание на научното жури (проведено на 02.07.2015г.) съм определена за 

рецензент на дисертационния труд.  

Като член на научното жури съм получила необходимите документи, които отговарят 

на нормативните изисквания на ЗРАСРБ и на Правилника за неговото прилагане на 

Министерския съвет на Република България, както и на Правилниците за условията и 

реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности на СУ "Св. 

Климент Охридски" и на Факултета по математика и информатика към СУ, което ми дава 

основание да рецензирам този дисертационен труд. 

 

1. Актуалност на проблема и анализ на приносите в дисертационния труд 

Представеният за рецензиране труд е в област с важно практическо значение за 

развитието на съвременната икономика – моделиране на технологични иновации, 

приложение на бизнес модели и софтуерни решения, което оказва пряко влияние не само 



върху развитието на технологичното предприемачество като дисциплина но има 

значение и цялостното икономическо развитие.  

Представената работа си поставя за основна цел създаването на „нов подход за 

моделиране на технологична иновация, който да осигури структуриран и повторяем 

процес за развитие на бизнес модел и софтуерно решение, подходящ за фазата на 

развитие на иновацията, както и създаване на специфичен инструмент подпомагащ 

прилагането на подхода“, с което търси решение на един актуален у нас и в света 

проблем, който включва създаване на нов подход за моделиране на технологични 

иновации, обвързан с дизайна на подходящ бизнес модел и предлагане на софтуерни 

решения и инструменти за неговото прилагане. 

Дисертационният труд съдържа общо 200 страници, които включват въведение; 4 

глави и заключение, съдържащо приноси, публикации и апробации към дисертацията; 

библиография и 45 страници приложения. Съдържанието и структурирането му се 

определят от поставените основна цел и  задачи и следването на избраната методология. 

В дисертационния труд са използвани 131 източника, от които само един на български 

език. В този списък докторантката е включила и 5 свои публикации, свързани с 

дисертацията. Като цяло трудът е много добре оформен и онагледен с 47 фигури и 68 

таблици (в това число не са включени фигурите и таблиците от приложенията). 

Съобразно поставената цел (цитирана в точка 1 от рецензията) са формулирани три 

изследователски и приложни задачи, които включват проучване, анализ и оценка на 

изучаваната област, разработване на инструмент за моделиране на технологични 

иновации, валидиране на предложения подход и разработване на прототип на 

информационна система нейното експериментално приложение. От представените в 

четирите глави на работата резултати може да се заключи, че докторантката е изпълнила 

поставените пред дисертационния труд задачи.  

В дисертационния труд се претендира за общо 8 приноса, от които три научни, два 

научно-приложни и три приложни. Очевидно докторантката се е поддала на 

изкушението да свърже решаването на почти всяка под-задача към трите основни задачи 

с принос, а също и с публикация. Без да изключвам възможността това да е възможно, 

искам да обърна внимание, че съгласно международната практика някои от претенциите 

за приноси се приемат по-скоро като част от научно-изследователския процес и са 

задължителен елемент във всяка научна публикация, в това число и дисертационен труд. 

Като научно-приложни приноси на дисертационния труд бих определила и приела 

следните:  



 Въз основа на проучване и теоретично изследване е направена оценка и 

класификация на разпространени индустриални практики за моделиране на 

технологични иновации и са систематизирани критерии за успешното им 

приложение. 

 Разработена е класификация на инструментите за моделиране на стартиращи 

софтуерни предприятия и създаване на технологична иновация в областта на 

софтуера и е направен анализ на изискванията към тях.  

 Анализирани са елементите на бизнес модела и е проектиран шаблон за бизнес 

моделиране. 

 Разработен е подход за моделиране на технологични иновации от стартиращи 

софтуерни предприятия, който е апробиран в областта на софтуера.  

 

Като приложни приноси бих посочила: 

 Експериментално внедряване и валидиране на предложеният подход и 

прилагането му за развитие на конкретна иновация.  

 Проектиране, реализация и тест на информационна система за приложение на 

дадена иновация в реална среда, анализа на резултатите и обсъждане на 

възможности за подобряване на подхода за моделиране на технологични 

иновации и неговото приложение. 

 

Аз приемам посочените по-горе научно-приложни и приложни приноси на 

докторантката, тъй като те представляват доразвиване и обогатяване на съществуващите 

знания с нови изследвания. Те са нейно лично дело и покриват цялото научно изследване. 

 

2. Описание на публикациите, които отразяват дисертацията 

Във връзка с дисертацията са цитирани седем публикации на докторантката, като две 

от тях са дело само на докторантката, а пет са в съавторство с научния ръководител, като 

докторантката е водещия автор навсякъде. Една от публикациите е в научно списание 

(International Journal of Emerging Technology and Advanced Engineering), а останалите – в 

сборници на международни конференции. Две от публикациите в научни конференции 

са приети за публикуване в международни научни списания. Всичките седем от 

публикациите са на английски език. Няма съмнение в съществения личен принос на 

докторантката в тези публикации. 



Прегледът на представените публикации показва, че те са обхванали всички 

приносни моменти в дисертационния труд, като докторантката е посочила и точното 

съответствие между структурата на текста на дисертационния труд и на текстовете на 

отделните публикации. Тук отново искам да обърна внимание, че проучването и анализа 

на съществуващата до момента литература по темата е неразривна част от научната 

работа и е трудно да бъдат приети като самостоятелен научен принос. 

Цитираните седем публикации са свидетелство за добра публикационна активност, 

умения за извършване на самостоятелна научна работа и добро качество и значимост на 

постигнатите резултати.  

 

3. Отражение на резултатите на дисертацията в трудове на други автори. 

Числови показатели 

Няма приложена информация за цитиране на публикуваните по дисертацията статии 

и доклади. Няма публикации в списания с импакт фактор, което е нормално за този етап 

от развитие на научната кариера в България. 

 

4. Автореферат  

Авторефератът е в обем от 49 страници и напълно отговаря на съдържанието на 

дисертационния труд като отразява коректно постигнатите резултати и приноси на 

докторантката. На стр. 3-4 много добре са систематизирани основната цел и задачите на 

дисертационния труд. Прави впечатление, че има известно размиване в дефинираната 

цел на стр. 3 и целта, която е формулирана в дисертационния труд на стр. 27 и повторена 

в автореферата на стр. 6. Бих препоръчала на авторката в бъдещите си научни разработки 

по-ясно да дефинира поставената цел и да се придържа към нея във всички материали 

свързани с нея. 

 

5. Критични бележки и препоръки към дисертационния труд 

Дисертационният труд е структуриран и оформен много добре. Прегледът на 

материалите представени от докторантката ми дава основание да обобщя, че в тях няма 

съществени пропуски. Същевременно имам някои критични бележки и препоръки към 

бъдещата работа на авторката: 

5.1. На много места в дисертацията се забелязва неправилна употреба на редица 

термини и използване на чуждици. Много от използваните термини, като например 

„абстрактен“, „хипотеза“, „проблемна“, „критерии“, „маркетингов продукт“ и др. са 



използвани неправилно, тъй като в българския език имат различна семантика и могат да 

доведат до объркване и погрешна представа у читателите на труда. 

5.2. На стр. 16 са формулирани три „хипотези“, които не се разглеждат и изследват 

по-нататък в труда. Те никъде не са доказани или отхвърлени, както предполага логиката 

при допускане на „хипотези“ и провеждане на научни изследвания в научен труд. Може 

би, докторантката е имала предвид „допускания“ или „твърдения“? Добре би било тези 

твърдения да бъдат обосновани, ако не с количествени изследвания, то поне на база 

проведено литературно проучване или примери от практиката.  

5.3. В дисертационния труд са представени редица сравнителни анализи и 

класификации, като например на стр. 61; стр.76; стр.82; стр. 106 и др., в които не е 

изяснено как и защо са избрани съответните критерии и показатели, по които се 

извършва сравнението и класификацията. В един от случаите, когато се прилага метода 

„ABC анализ“ се твърди, че той е проведен само и единствено от авторката и е 

субективен (стр. 82), което от научна гледна точка поражда въпроси относно 

достоверността на поставените оценки, независимо от твърдението на докторантката, че 

има „дългогодишен опит“. Подобна постановка е недопустима при доказване на научни 

твърдения и се препоръчва формиране на експертна група от поне няколко човека, които 

имат „дългогодишен опит“. Посоченото твърдение поражда въпроси относно 

достоверността на резултатите и значимостта на изводите и в оставалите случаи, в които 

се прилага този метод за анализ.  

5.4. Представеният в дисертационния труд Интегриран подход за моделиране на 

технологични иновации е разгледан от позиция прилагане на стратегията „теглене на 

иновациите“, поради възникнала потребност на пазара. Бих препоръчала на 

докторантката в литературния обзор да разгледа и двете стратегии „теглене“ и 

„тласкане“ и да изясни защо в изследваната от нея индустрия подхода за търсене на т. 

нар. „теглени иновации“ е по-подходящ, с което ще подсили и обоснове значимостта на 

своето предложение.  

5.5. Когато се говори за „критерии за успех на иновацията“, напр. стр. 74, трябва да 

се споменат и „показателите“, по които ще се извършва това оценяване. Също така, 

когато се предлага да се направи класификация и избор (например стр. 75), било то на 

идея, бизнес модели или инструмент, е необходимо да се дадат по-конкретни насоки или 

да се предложи методика, по която това да бъде направено. 

5.6. Въпреки изключително доброто оформяне в дисертационния труд се забелязва 

наличието на редица фигури (като например фиг. 2-11; фиг. 2-13), които са на английски 



език. Бих искала да обърна внимание на докторантката, че това е недопустимо, когато се 

публикува научен труд на български език. Допускат се изключения само за имена на 

автори и фирми. 

5.7. Няма нито една публикация на български език към дисертационния труд. 

Препоръчвам да се балансира между публикуване на английски и български език, 

особено при предстояща защита на дисертационен труд в България. Това увеличавала 

приноса към развитието на българската наука и подпомага прилагането на разработките 

в български предприятия, което е съществен приносен момент.  

 

6. Заключение  

Общата ми оценка за дисертационния труд, автореферата и научните публикации на 

Радостина Юриева Русева е положителна. Представеният дисертационен труд отговаря 

на критериите и на изискванията на ЗРАСРБ, Правилника за неговото прилагане, 

Правилниците за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на 

академични длъжности на СУ "Св. Климент Охридски" и на Факултета по математика и 

информатика към СУ. Това ми дава основание да предложа на докторантката Радостина 

Юриева Русева да бъде присъдена образователна и научна степен  „доктор” в област на 

висше образование: 4. „Природни науки, математика и информатика“, по професионално 

направление: 4.6 „Информатика и компютърни науки“, научна специалност: 01.01.12 

„Информатика“ (Технологично предприемачество и иновации в ИТ). 

 

 

София, 

28.08.2015 г.       Рецензент: 

         /Доц. д-р Лидия Гълъбова/ 


