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1.0бщо описание на дисертационния труд

Представеният ми за рецензия дисертационен труд е в обем от 179 страници и включва 
съдържание, списъци на използваните термини и съкращения, фигурите и таблиците, 
въведение, четири глави, заключение, основни приноси на дисертационния труд, 
публикации, свързани с темата на дисертацията, педагогическа работа, използвана 
литература, декларация за оригиналност, признания и девет приложения. Дисертацията 
съдържа 128 фигури и 12 таблици.

Основната цел на дисертацията, съгласно формулировката на автора е: да се проучат, 
анализират и моделират процесите на потребление в електроенергийната система, с цел 
разработване на иновативен бизнес модел за по-ефективно използване на енергията от 
домакинствата в качеството на крайни потребители. Като краен резултат, дисертацията 
цели да предложи прототип на софтуерен продукт за постигане на енергийни 
спестявания. Очаква се икономията на енергия от домакинствата да е в резултат от 
промяната на поведението на потребителя, а разработените математични модели да се 
използват при планиране на потреблението на енергия.

2.Анализ на научните и научно-приложните достижения в дисертационния труд.

Литературният обзор в дисертацията е разпределен между въведението и първа глава и 
се основава на 135 източника, като в тази бройка фигурират и 3 авторски публикации, 
отразяващи разработки в дисертацията. 125 от използваните литературни източници са 
на латиница, а 10 са на кирилица. Анализът на литературните източници по година на 
издаване показва, че 51% от тях са след 201 Ог., 43% са в периода 2001-2010г. и 6% от 
литературните източници са издадени преди 2001г.

Въведението представлява кратък обзор на проблемната област за управление на 
бизнес процеси и разглежда възможностите за пробив на установени бизнес модели 
чрез иновации и в резултат на това създаване на нов бизнес модел в съответствие с 
възникващи и развиващи се технологии. Направена е класификация на бизнес 
процесите в електроенергийния сектор: планиране, инженерни дейности, операции по 
мониторинг, поддръжка, услуги за клиентите.

В Глава 1 е направен обзор на проблема за енергийните спестявания и резултати от 
опитите за решаването му. Главата се фокусира върху проблемите и процесите в 
електроенергийната система, както и върху съществуващите методи, подходи и модели
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за решаването му. Разглеждат се актуалността на проблема в Европа и света, както и 
нормативните документи за енергийно потребление в България. Като резултат от 
направения литературен обзор в качеството на подход за намаляване на енергийното 
потребление е представено разработването на модели за потребителско поведение. В 
дисертационния труд се предлага разработването на софтуерен инструмент, който да 
направи детайлен анализ на потреблението на съответното домакинство посредством 
„енергиен одит“.

Разгледани са пробивни иновации в енергетиката. По литературни източници са 
представени ключовите елементи на съществуващия режим на енергийните системи, 
посочени са ключовите процеси, които влияят върху динамиката на промяната и 
стабилността. Направен е кратък обзор на софтуерните продукти за извличане на 
знания от бази данни, като е акцентувано върху IBM SPSS Statistics и IBM SPSS 
Modeler, който се основава на методологията CRISP-DM.

В Глава 2 са направени оценка и анализ на съществуващото потребление на 
електрическа енергия в България. Представени са процесите на изследване на 
потребителското поведение и на нетипичното потребление. За целите на прогнозиране 
на консумацията на електрическа енергия, използвайки IBM SPSS Modeler са изведени 
модели с експоненциално изглаждане, авторегресионни модели с пълзящо средно и 
модели представени чрез предавателна функция. Разработени са математични модели 
на дневната и нощна консумация на електроенергия в София, в който са включени 
средните дневни температури. Въз основа на клъстерен анализ на данните за 
потребление на електроенергия са идентифицирани потребителите с аномални 
консумации. Изследвани са аномалиите в месечната консумация на електричество в 
зависимост от температурата. Разработена е процедура за идентифициране на 
потребители с незаконно поведение. Направени са и анализи свързани със заплащане на 
електроенергията

Предмет на Глава 3 е разработване на методика и проектиране на софтуер за постигане 
на енергийни спестявания. Представена е обща методика за изграждане на 
информационна система за реализиране на енергийни спестявания (ЕММО) при 
крайните потребители -  домакинствата. Предложената методика е базирана на CRISP- 
DM. Представени са и основните функционалност на ЕММО. Представени са общата 
архитектура на информационната системата и обобщена блокова схема на алгоритъма, 
по който тя работи. Направено е описание на необходимата информация от 
потребителите за работа на софтуера и направените допускания за опростяване на 
изчислителните процедури.

Глава 4 е посветена на разработване на софтуер за постигане на енергийни спестявания. 
Представено е разработеното Web базирано софтуерно приложение за намаляване на 
енергийното потребление. Обосновани са и са избрани: типът на приложението клиент- 
сървър Web приложение, сървърната операционна система - Windows, базата данни - 
MySQL, средствата за разработка -  компютърен език Java и операционна система -  
Debian. Разработеният софтуерен продукт позволява енергиен одит на ниво 
домакинство, визуализация на информацията за месечното потребление на 
домакинството, сравнение с миналогодишното потребление и възможност за 
симулиране на ефекта от предложените промени. Представени са процесът на обмен на 
информация в ЕММО и потребителският интерфейс на системата. Проведени са 
изследвания с прототипа на ЕММО. Разработен е онлайн въпросник с цел провеждане 
на количествени изследвания свързани с енергопотреблението. За четири от въпросите 
в анкетата са разработени математични модели от класа класификационно дърво.
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Формулирани са пет основни приноси на дисертационния труд.

Приложенията включват речник, примерни проекти за „умни“ градове, публикации в 
сферата на енергийната ефективност (EE), ЕЕ в „интелигентен“ дом, анкета за ЕЕ на 
домакинствата, рамково споразумение на EMMO-OPOWER, писмо за потвърждение от 
Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР), писмо за потвърждение от ЧЕЗ 
България и методика за доказване на спестявания от поведенчески мерки.

3.Описание на публикациите, които отразяват дисертацията

Към дисертацията е приложен списък с дванадесет публикации. Научните трудове не са 
номерирани в дисертационния труд и автореферата, но в друга последователност са 
номерирани в „Приложени статии към Дисертационния труд“. По тази причина за да се 
избегнат недоразумения в рецензията те ще бъдат с два номера -  първият съответстващ 
на последователността в дисертационния труд и автореферата, а в скоби номера в 
приложението.

Десет от публикациите са в трудове на международни научни конференции и 
симпозиуми проведени в страната, една е в трудовете на научна конференция с 
международно участие и една е предадена в списание. Шест от публикациите са на 
английски език и шест на български. Приложени са текстовете на научните 
публикации, но като съществен недостатък трябва да се отбележи, че копия от 
сборниците от докладите със съответните лога на конференциите и на които се виждат 
страниците на публикациите са представени само за 2(8), 3(9) и 10 (1). За останалите 
публикации представените текстове най-вероятно са текстовете изпратени от авторите 
за отпечатване. На предадената за отпечатване статия в списание Автоматика и 
информатика не е представен текстът, а също така няма документ потвърждаващ 
приемането й.

1(7) Въз основа на данни за потреблението на електрическа енергия, предоставени от 
ЧЕЗ се извеждат математични зависимости, описващи сумарната консумация на 
клиентите по сезони като функция на тарифите използвани от консуматорите, начина 
на плащане, и местоположение на потребителите, като предварително се извършва 
класификация и разделяне на потребителите в групи.

2(8) В статията се идентифицират и се представят типови модели на потребление в база 
данни на клиенти на ЧЕЗ подбрани на случаен принцип. Идентифицирани са и са 
визуализирани модели на консумацията на електричество. Моделите могат да бъдат 
използвани за вземане на решения и аргументирани иновации в бизнес процесите, 
свързани с разширяване на мрежата, предсказване на нуждите на потребителите, 
планиране на действията по поддръжка и изчисляване на разходите.

3(9) Статията разглежда нетехническите загуби на електроразпределителните 
компании. Прилага се подхода за извличане на знания от данни. Идентифицират се 
потребители с рисково поведение (нерегламентирана консумация на енергия).

4(10) Разработен е прототип на система за откриване на потребители, които 
нерегламентирано ползват електрическа енергия. Системата използва Support Vector 
Machine класификация.

5(5) Разглежда се възможностите за прилагане на „пробивни иновации“ в енергийната 
система. Публикацията е на концептуално ниво и представя част от литературния 
обзор, в частта пробивни иновации в енергийната система. Представени са ключовите 
елементи на съществуващия режим на енергийните системи, посочени са ключовите 
процеси, които влияят върху динамиката на промяната и стабилността. Изразява се
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очакването, че чрез разработването и прилагането на „пробивни технологии“ и бизнес 
модели може да бъдат намалени разходите на клиентите, да се увеличи прозрачността и 
като резултат постигане на по-голяма полза за потребителите без да е необходимо да се 
правят нови оперативни и капиталови разходи.

6(6) Публикацията разглежда възможностите за сътрудничество в областта на 
електроенергийните технологии между университетите на ниво магистърски степени и 
малкия и среден бизнес.

7(11) В публикацията се разглежда модел за поведението на консуматор на 
електрическа енергия. Анализирани са възможностите за промяна на модела на 
поведение на потребителя с цел намаляване на консумираната от него енергия. Във 
връзка с тази цел са формулирани проблемът, движещите сили и решенията. 
Представени са примери с on-line информационната система за реализиране на 
енергийни спестявания при домакинствата (ЕММО), създадена за да подпомогне 
потребителите да подобрят енергийната ефективност. Представени са мерки, които 
имат директно въздействие върху движещите сили за изменение на модела на 
поведение на консуматора.

8(4) Разработен е алгоритъм предназначен за реализиране на енергийни спестявания 
при домакинствата (ЕММО), които в случая са крайни потребители на електроенергия. 
Създаденият алгоритъм е съобразен с действащите Европейски норми и изисквания. 
Разработена е информационна система за постигане на енергийни спестявания, 
реализирана като клиент-сървър базирано уеб приложение и се основава на софтуер с 
отворен код. Представени са възможности на информационната система за интеграция 
на различни нива. Краен продукт на информационната система са препоръки за 
намаляване на енергийното потребление на конкретното домакинство.

9(12) Представена е диаграма на етапите и задачите към тях за изследване на 
енергийните спестявания. Предложена е методика за провеждане на енергиен одит и 
подобряване на енергийната ефективност. Представена е схема с основните 
функционалност на разработената от автора информационна система ЕММО за 
намаляване на енергийното потребление на домакинствата. Представена е обобщена 
блокова схема на алгоритъма въз основа на който функционира информационната 
система (Публикацията не е приложена към официалните документи).

10(1) Направени са обзор и класификация на настоящото потребление на електрическа 
енергия от домакинствата в страната и в световен мащаб. Представени са основните 
нормативни документи на енергийно потребление в България, методите за оценка на 
енергийните спестявания и модел за оценка на потреблението на електрическа енергия 
в домакинствата.

11 (2) Представен е анализ на аномалиите при месечното потребление на електрическа 
енергия с отчитане на средномесечните температури. За целта е използван софтуерният 
пакет на IBM SPSS Modeler. Въз основа на предлаганите от пакета статистически 
процедури са идентифицирани конкретни потребители с аномални дневни и нощи 
консумации.

12(3) Въз основа на данни на ЧЕЗ са изчислени среднодневните консумации на всеки 
абонат и е проведен анализ за идентифициране на потребители с аномална консумация 
на електроенергия. За целта се използва клъстерен анализ. Анализирани са основните 
причини за наблюдаваните аномалии.

Съгласно Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и за 
заемане на академични длъжности във Факултет по математика и информатика на СУ
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„Св.Климент Охридски“ за придобиване на образователната и научна степен доктор 
трябва да бъдат представени поне две публикации, отразяващи съществени части от 
дисертационния труд, публикувани в рецензирани издания, поне едно от които да бъде 
списание. Считам, че всички публикации са в рецензирани издания и броят им 
многократно надвишава цитираните по-горе изисквания. Като член на ред.колегията на 
списание „Автоматика и информатика“ съм в течение на това, че има закъснение с 
отпечатване на броя, към който е насочена статия 9(12) и очаквам, че след като се 
направят препоръчаните корекции от рецензентите тя ще бъде отпечатана.

4.Въз основа на направения анализ на дисертацията и приложените към нея 
публикации считам, че в дисертационния труд се съдържат следните по-важни 
научно-приложни и приложни приноси:

1.Направен е статистически анализ на голям обем данни за потреблението на 
електрическа енергия от клиенти на ЧЕЗ Електро България АД.

2.Разработени са три вида математични модели за прогнозиране на консумацията на 
електроенергия. В математичните модели като независима променлива е включена и 
температурата.

3.Разработена е процедура за идентифициране на потребители с аномално поведение, 
като за целта се използва класификационно дърво.

4.Разработена е анкета за енергийна ефективност на домакинствата.

5.Разработена е методика за изграждане на информационна система за реализиране на 
енергийни спестявания (ЕММО) при крайните потребители, които в случая са 
домакинствата, обща архитектура на системата и обобщена блокова схема на 
алгоритъма, по който работи информационната система.

6.Проектиран е и е реализиран специализиран софтуер за енергийни спестявания, 
позволяващ енергиен одит на ниво домакинство, визуализация на информацията за 
месечното потребление на домакинството, сравнение с предходната година и 
възможност за симулиране на ефекта от предложените промени.

5.Отражение на резултатите на дисертацията в трудовете на други автори.

Не са ми известни цитирания на публикациите на автора в трудовете на други автори.

6.Принос на кандидата в колективни публикации.

В дванадесетте публикации, свързани с дисертационния труд в шест от тях маг. Андрей 
Бъчваров е на първо място, две от публикациите са самостоятелни и в четири 
публикации е на второ място. В публикациите с повече автори основен съавтор е 
научният му ръководител доц.Петко Русков. Във всички публикации се наблюдава 
стил, сходен на стила на дисертационния труд. Публикациите съответстват на 
различните етапи на разработване на дисертацията и считам, че водеща роля имат 
маг.Адредй Бъчваров и научният му ръководител.

7.Критични бележки, въпроси и препоръки на рецензента.

1 .Заглавието може да бъде опростено като не се наруши неговата информативност.

2.Не всички литературни източници от списъка с използвана литература са цитирани в 
текста, като например: Chessel М., 2012, Jiang R., 2002, Smith Т., 2004, Wang D., 2011.

3.В 2.2 са представени графични резултати от изведените математични модели, но не са 
записани структурите на математичните модели, както и стойностите на оценените 
параметри.
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4.На български език по-добре звучи терминът независима променлива вместо 
предиктор.

5.Въз основа на приложените изследвания на подобни програми (Приложение 9) се 
вижда, че средното повишаване на енергийната ефективност на едно домакинство е от 
порядъка на 2%. От същия порядък ли се очаква да бъдат икономиите от енергия и в 
резултат на прилагане на разработките в дисертация? Какво е паричното им изражение 
за едно средно статистическо българско семейство?

6.Каква е степента на приложение към настоящия момент на разработения прототип на 
информационната система за енергийни спестявания?

8.Качества на автореферата, включително доколко правнлно отразява приносите 
на дисертацията

Авторефератът е оформен на 37 страници. Структурата му съответства на структурата 
на дисертацията. Заглавията на главите и подзаглавията са идентични. Номерацията на 
фигурите в дисертацията и автореферата са едни и същи. Включени са основните 
приноси на дисертационния труд, авторските публикации и част от използваната 
литература. Като цяло авторефератът отразява основните постижения и приноси в 
дисертационния труд.

9.3аключение

В дисертацията се съдържат определен брой научно-приложни и приложни приноси. 
Извършената работа е както с изследователски, така и с приложен характер. Проведени 
са статистически изследвания на голям обем данни и са разработени прогнозиращи 
модели. Проектиран е и е разработен прототип на информационна система за 
енергийни спестявания, предоставяща възможност за провеждане на самостоятелен 
одит на енергопотреблението от домакинствата, което е стъпка напред в увеличаване на 
информираността на населението за енергийните разходи от битовите потребители, и 
генерира препоръки за поведение съгласно предложени шаблони (модели).

Оценката ми за представения дисертационен труд е положителна. Считам, че 
дисертационният труд отговаря на изискванията на Закона за развитие на академичния 
състав в Република България, Правилника за неговото прилагане, както и на 
Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на 
академични длъжности във Факултет по математика и информатика на СУ 
„Св.Климент Охридски”.

Постигнатите резултати ми дават основание да предложа да бъде придобита 
образователната и научна степен „Доктор” от маг. Андрей Иванов Бъчваров в 
област на висше образование 4.Природни науки, математика и информатика, 
професионално направление 4.6 Информатика и компютърни науки, научна 
специалност Информатика.

_________l 1-----------------------

София, 2.10.2015г. Рецензент: У
/Проф. д-р йнж. Коста Бошнаков/
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