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1. Актуалност на дисертацията. Темата за моделиране на процесите за 

иновации, която е описана в дисертационния труд, е актуална както в национален, така 

и световен мащаб. В развиващите се страни непрекъснато се наблюдава покачване на 

стандарта на живот, а от там и на потреблението на енергия за домакинствата. 

Например очакваното прогнозно повишение на консумацията между 2010 г. и 2040 г. е 

56%. По света се провеждат хиляди научни и научно приложни конференции и форуми 

в областта на иновациите и стартиращи компании, като голямата част от тях включват 

и разработване и приложение на компютърни системи и софтуер за тях. Особено 

необходими и значими са иновациите в енергийния сектор. Предложеният 

дисертационният труд изследва интердисциплинарна област за прилагане на 

статистически и компютърни методи за анализ, моделиране, проектиране и приложение 

на модели и методика за енергийни спестявания от домакинствата при потребление на 

електрическа енергия. Докторантът Андрей Бъчваров точно е дефинирал много 

актуален проблем за енергийни спестявания и е поставил значими цели и задачи за 

проучването и решаването му. Той е разработил и приложил алгоритъм, методика и 

прототип на софтуерна платформа за увеличаване на енергийната ефективност на 

жилищния сектор – Energy Mass Monitor (EMMO). Резултатите от изследването му 

позволяват да се разработи и използва софтуерна система за подобряване на 

енергийните спестявания в домакинствата. 



2. Степен на познаване състоянието на проблема и творческа 

интерпретация на литературния материал. Андрей Бъчваров в продължение на 

повече от 10 години системно и задълбочено е проучил и изследвал много литературни 

източника на български и английски език, избрани от множество и разнообразни 

литературни източници и цифрови библиотеки, както и нормативни документи за 

България, Европа и света. В списък на използвани източници е включил 137 от тях, 

като голямата част от тях са издадени през последните години и дискутират актуалните 

проблеми и решения в областта на темата на дисертацията. Докторантът е проучил 

аналитично използваните методи и техники за моделиране и предсказване в областта на 

енергийните спестявания, както и съществуващите и използвани технологии и 

програмни продукти. Анализът на съвременните решения и системи е задълбочен и 

аргументиран, което потвърждава отличното познаване на съвременното научно и 

приложно състояние в областта на темата. Приложенията в края на дисертацията 

потвърждават отличното познаване на състоянието на проблема в страната и чужбина. 

3.Съответствие на избраната методика на изследване и поставената цел и 

задачи на дисертационния труд с постигнатите приноси. При разработването на 

дисертацията е избрана класическа методика за изследване, която включва проучване и 

предварително моделиране и предсказване на потребителското поведение, анализиране 

и изграждане на математически и компютърни модели и провеждане на експерименти с 

тях с последвало подобряване чрез проведена анкета и предложения за иновации на 

процесите за енергийни спестявания. Тази методика позволява на базата на голям обем 

от реални данни, моделиране и анализиране на получените резултати да се предложат 

иновации на процесите при потребление на електрическа енергия от домакинствата. 

Предложените алгоритъм, методика и ИТ архитектурата на системата за енергийни 

спестявания позволяват да се разработи прототип EMMO и проведат количествени и 

качествени изследвания с него. Поставената цел и задачи в края на първа глава на 

дисертацията напълно съответстват на постигнатите приноси, които са описани в 

текста и изводите в останалите глави в резултат на изследванията и експериментите 

проведени от автора на дисертационния труд. 

4.Научни и научно-приложни приноси на дисертационния труд: Научно-

приложните и практически приноси, получени в дисертацията са добре формулирани и 

представени в нея – стр.163-164. Резултатите от изследванията в дисертацията са 

обобщени и представени аналитично и прегледно в 12 таблици и 128 фигури. 

Докторантът е разработил и използвал методика, алгоритъм и прототип на 

информационна система за енергийни спестявания и чрез нея е провел качествени и 

количествени изследвания. Постигнатите приноси са лично дело на автора и са 

цитираните коректно в направените публикации - на международни конференции и 

списание в България. Отзивите от пилотното внедряване на софтуера са положителни, а 

методиката е използвана от голямо електроразпределително дружество и Агенцията за 

устойчиво енергийно развитие. Авторът е представил в дисертационния си труд 

завършено изследване, включващо моделиране, анализ и иновации на процеси за 

енергийни спестявания и прототип на ИС. 



Авторефератът е написан според изискванията и отразява точно основните 

резултати, постигнати в дисертацията. 

5. Преценка за публикациите по дисертацията: брой, характер на изданията 

в които са отпечатани. По темата на дисертацията си авторът е представил 12 

публикации, като 10 от тях са в съавторство и 2 самостоятелно. Пет са на български 

език и 7 на английски език. Публикациите са разпределени както следва: 

 една в българско списание - Бъчваров А., „Моделиране на процесите на 

иновации в електро енергийната система“, Автоматика и Информатика, 

брой 3, 2015, ISSN 0861-7562 (приета за печат). 

 11 доклада на международни конференции, проведени в България; 

Описаните в публикациите научно-приложни и практически приноси точно и 

пълно отразяват основните постижения в дисертацията. Смятам, че публикациите по 

темата на дисертацията по своя характер и брой удовлетворяват изискванията на 

Правилника на Софийския университет „Св. Климент Охридски” при присъждане на 

образователната и научна степен „доктор”. 

6. Мнения, препоръки и бележки. В ролята си на научен ръководител на 

дисертационния труд на Андрей Бъчваров мога да подчертая сериозното му научно и 

професионалното израстване по време на обучението и след това. Той работи много 

методично и системно по съдържанието и главите на дисертацията си през годините на 

докторантурата и след изтичане на срока и успешно приключи обучението си, като 

продължава работата по темата до постигане на много успешно решение. Отличава се с 

иновативно и предприемчиво мислене, настойчивост и активни действия. Справя се 

много успешно с откриване и дефиниране на актуални проблеми в областта на 

технологиите и информатиката в частност, както и с използване на креативни 

възможности за решаването им. Той работи и ръководи редица успешни проекти в 

страната и чужбина. Ръководител е на пет дипломна работа и е рецензирал 2 дипломни 

работи на студенти-магистри от ФМИ. Участва в конференции и обучения в периода на 

обучението си и след него, както и като предприемач представи добри практики за 

обучението по предприемачество в България по време на международен Европейски 

проект за обучение на преподаватели по предприемачество CONEEECТ. 

Бележките ми по отношение на съдържанието и оформянето на дисертацията и 

автореферата са представени по време на писането и голямата част от тях са отразени в 

представената версия. 

 

Заключение: 

Оценката ми за дисертационния труд, автореферата, научните публикации 

и научните и научно приложните приноси на Андрей Иванов Бъчваров е 

ПОЛОЖИТЕЛНА. 



Отчитам, че представеният дисертационният труд е оформен съгласно 

изискванията на Правилника за придобиване на научни степени в Софийския 

университет „Св. Климент Охридски”. Докторантът Андрей Бъчваров е изпълнил 

дефинираните задачи и представеният дисертационен труд има необходимите качества 

и напълно отговаря на изискванията на ЗРАСРБ и ППЗРАСРБ за присъждане на 

образователната и научна степен ДОКТОР. 

Постигнатите резултати ми дават основание да предложа да бъде присъдена 

образователната и научна степен ДОКТОР по научна специалност „Информатика“, 

професионално направление Информатика и компютърни науки, научна специалност 

Информатика на Андрей Иванов Бъчваров. 

 

Дата:   05.10.2015                                ЧЛЕН НА ЖУРИ:    

                                                                                       доц. д-р Петко Русков 

 


