
СТАНОВИЩЕ 

от проф. д-р. Румен Николов 

Университет по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ), 

относно дисертационния труд на Андрей Иванов Бъчваров на тема 

„Моделиране на бизнес процеси. Моделиране на процесите за иновации в 

електроенергийната система” за присъждане на образователна и научна 

степен „Доктор“ по научна специалност „Информатика“, професионално 

направление „Информатика“,  

Научен ръководител: доц. д-р Петко Русков 

 

Настоящето становище представям като член на Научното жури на 

основание на заповед на Ректора на СУ „Св. Климент Охридски“, както и на 

решение на Научното жури по процедурата.  

 1. Общо описание на представените материали 

Докторантът е представила необходимите документи и материали, 

които са изготвени и систематизирани грижливо. Бих искал да отбележа 

прецизното оформяне на дисертационния труд. Документите дават 

възможност да се направи обективна и пълна оценка за съответствие с 

изискванията на ЗРАСРБ, Правилника на МС за прилагане на ЗРАСРБ, 

Правилника за развитие на академичния състав на СУ „Св. Климент 

Охридски“ и съответния Правилник за прилагането му. 

Основният текст на дисертацията съдържа 221 страници, включително - 

129 фигури и 11 таблици; списък на съкращенията; библиография (използвана 

литература) от 137 заглавия, 9 приложения към дисертацията, и др. 

2. Актуалност на проблема 

Темата на дисертационния труд е изключително актуална, особено в 

контекста на европейските политики и нормативни актове, които имат за цел 

да се намали потреблението на енергия в рамките на съюза, което да 
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спомогне за повишаване на конкурентоспособността на икономиката и 

покачване стандарта на живот в Европейския съюз и в отделните страни-

членки.  Темата е сред приоритетните теми на европейската програма за 

научни изследвания и иновации Хоризонт 2020 и засяга няколко 

подпрограми, например: Horizon 2020, Societal Challenge 3 "Secure, Clean and 

Efficient Energy" и Horizon 2020 „Information and Communication Technologies“. 

Тази тема е сред приоритетните теми и на национално равнище в контекста 

на Националната иновационна стратегия за интелигентна специализация. 

Трябва да се отчете и фактът, че България е една от страните с най-ниски 

показатели за енергийна ефективност в Европа .  

3. Анализ и оценка на научните и научно-приложните постижения 

Дисертационният труд е оформен много прецизно и качествено. 

Основната цел на дисертационния труд е да се разработи иновативен бизнес 

модел за по-ефективно използване на енергията при крайните потребители и 

да се създаде прототип на софтуерна система, основана на иновативни 

процеси, водещи до енергийни спестявания. За успешната реализация на 

тези цели са дефинирани шест конкретни задачи, чието изпълнение е 

описано по един систематичен и убедителен начин.  Докторантът е проучил, 

изследвал и анализирал съвременното състояние на изследванията в 

областта на иновативните бизнес модели в електроенергийната система и 

нуждата от иновации. Представени са съществуващи методи, техники и 

инструменти за анализ, изследване и моделиране на подобни системи. 

Направените изводи и заключения са важни не само за разработените от 

докторанта модели, методика и софтуерни решения, но и за определяне на 

състоянието в областта на енергийната ефективност в България, което е от 

интерес на много заинтересовани организации и експерти. Например - 

състоянието на потреблението на електрическа енергия на домакинствата в 
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България, в европейски и глобален мащаб. Направен е задълбочен анализ и 

са избрани методите, техники и инструменти за моделиране на системата за 

потребление на електрическа енергия и енергийна ефективност за крайните 

потребители, като се анализират реални данните от потреблението 

(предоставени от CEZ-България). На базата на съществуващите метрики за 

енергийна ефективност са разработени нови метрики и алгоритъм за 

измерване и намаляване потреблението на електричество от домакинствата, 

нови аналитични модели за изследване на системата и промяна на процесите 

за енергийна ефективност от гражданите, което представлява съществен 

научно-приложен принос на докторанта. Разработените алгоритми и модели 

са интегрирани в прототипа на системата ЕММО, която представлява 

иновативно решение и има потенциал да стане в основата на успешен бизнес 

в национален и европейски мащаб. Проведената анкета за оценяване на 

функционалните възможностите на системата дава добра основа за нейното 

бъдещо развитие и усъвършенстване, особено в посока на повишаване на  

осведомеността на клиентите и промяна на тяхното поведение при 

потребление на енергия. Подобна реализация на научни изследвания чрез 

комерсиализация на получените резултати не е типична практика не само за 

България, но и за целия Европейски съюз. В този смисъл, дисертационният 

труд на Андрей Бъчваров може да служи като добър пример и за други 

изследователи в България.  

Дисертационният труд доказва, че докторантът е един изграден млад 

учен и иноватор с международно признание. Резултатите от изследванията са 

отразени в 12 публикации с участието на докторанта, от които – осем на 

английски език и четири на български език. Изследванията имат и 

мултипликационен ефект - послужили са за основа на пет дипломни работи.  
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4. Забележки и препоръки 

 Добре би било докторантът да представя своите резултати на 

реномирани международни конференции с реферирани доклади, както и да 

публикува в реномирани чуждестранни издания. Препоръчвам 

дисертационният труд да се адаптира и редактира, за да се издаде в  

самостоятелна книга, а за развитие на получените резултати да се участва в 

конкурси за изследователски и иновационни проекти на национално, 

европейско и глобално равнище.  

5. Заключение 

Всичко изложено до тук ми дава основание да дам положителна 

оценка на представения дисертационен труд от Андрей Иванов Бъчваров на 

тема „Моделиране на бизнес процеси. Моделиране на процесите за 

иновации в електроенергийната система” за присъждане на образователна и 

научна степен „Доктор“ по научна специалност „Информатика“, 

професионално направление „Информатика“. Той отговаря напълно на 

изискванията на ЗРАСРБ и Правилника на МС за прилагането му, както и на 

Правилника за развитие на академичния състав на СУ „Св. Климент 

Охридски“ . Въз основа на казаното по-горе, предлагам на Научното жури да 

даде образователната и научна степен „доктор” на Андрей Иванов 

Бъчваров в научна специалност „Информатика“, професионално 

направление „Информатика“. 

София, 17.09.2015  

Член на научното жури:  

        

(проф. д-р Румен Николов) 


