
 

 

 

СТАНОВИЩЕ 

от проф. д-р Станимир Недялков Стоянов 

за дисертационния труд на Ставрос Андреу Ставру, 

на тема „Подход за внедряване на гъвкави методи и практики при разработване на софтуерни 

системи”, за получаване на образователната и научна степен „доктор”,  

специалност 01.01.12 „Информатика” 

 

Настоящото становище е изготвено на основание на заповед на Ректора на СУ, проф. дин 

Иван Илчев,  в съответствие с Правилника за прилагане на Закона за развитие на 

академичния състав в Република България и решение на Факултета по математика и 

информатика от 19.05.2014, протокол № 5, във връзка с процедурата за придобиване на 

образователната и научна степен „доктор” по специалност 01.01.12 „Информатика” в 

професионално направление 4.6. „Информатика и компютърни науки” от Ставрос 

Андреу Ставру с дисертация на тема „Подход за внедряване на гъвкави методи и 

практики при разработване на софтуерни системи”, съгласно която съм утвърден за член 

на Научното жури. 

 

Дисертационният труд е в обем от 245 страници, структуриран в пет глави, въведение, 

заключение, декларация за оригиналност и библиография. Библиографията съдържа 288 

литературни източника. 

 

Целта на дисертационния труд е да се предложи и валидира систематичен подход за 

внедряване на гъвкава разработка на софтуер (ГРС), който да е основан на 

корпоративните ценности на организацията. За постигане на тази цел са формулирани 

четири основни задачи и е предложена подходяща методология.   

   

По мое мнение, целта на научното изследване е постигната, като приносите на 

дисертацията мога да систематизирам както следва:  

 Научни приноси – предложени са нови дефиниция, категоризация и таксономия 

на корпоративните ценности, както и математически апарат за оценка на ГРС; 

 Научно-приложни приноси – предложени са систематичен подход за внедряване 

на ГРС, структурирана и повторяема процедура за оценка на гъвкавите методи и 

практики, основани на корпоративните ценности. Освен това, са предложени 



 

метод за организационна оценка и класификация, инструментариум за оценка на 

пълнотата на описание и достоверността на анкетни индустриални проучвания в 

областта на софтуерното инженерство;  

 Приложни приноси - предоставен е алгоритъм, който може да бъде използван за 

автоматизирането на предложената процедура за оценка на гъвкавите методи и 

практики спрямо корпоративните ценности. Предоставени са препоръки за 

внедряване на гъвкавите методи и практики. Предложени са три техники за 

подсилване на корпоративната ценностна система, които могат да бъдат 

използвани в организациите. Проведено е първото анкетно индустриално 

проучване в България, изследващо прилагането на ГРС в българската софтуерна 

индустрия. 

 

Оценката ми за резултатите от дисертационния труд се потвърждава от цитираните в 

научния труд публикации. Резултатите на дисертацията са обобщени в 4 публикации - в 

Journal of Software and Systems (импакт фактор 1.322) и три международни научни 

конференции. Основните резултати са представени също в един технически и два 

индустриални доклада. Докторантът има още 6 публикации, които не са цитирани в 

доктората. Публикациите, свързани с дисертационния труд са отчетени като приноси в 2 

научни проекта. Изследванията, направени във връзка с дисертационния труд са 

включени в лекционния материал на курсовете по “Софтуерни технологии за 

напреднали” към магистърската програма по Софтуерни технологии през последните 4 

години. Представените публикации са на български и английски език. Считам, че така 

получените от докторанта резултати са добре представени за специалистите в областта. 

Представените публикации са на български и английски език и са цитирани в 

дисертацията. Считам, че получените от докторантката резултати са станали достояние 

на научната общност. 

 

Резултатите от дисертационния труд са обект на специален интерес и от представители 

на софтуерната индустрия у нас. Това се потвърждава и от тяхното представяне на 

различни работни срещи.  

 

Дисертацията е подходящо и логично структурирана, написана е в добър и разбираем 

стил. Резултатите са онагледени с много добре оформени диаграми, схеми и таблици. 

Авторефератът е разработен съгласно изискванията, въпреки че значително надвишава 



 

обичайния обем. Резултатите, представени в дисертационния труд, са добра основа за 

продължаване на изследванията в тази област. 

 

Искам да отбележа, че при оформянето на окончателната версия на дисертацията са 

отчетени забележките от предварителната защита. В окончателния вариант на 

дисертацията страниците не са номерирани. 

 

С дисертационния труд и получените резултати докторантът демонстрира способност за 

самостоятелно провеждане на научни изследвания, задълбочени теоретични знания в 

областта на софтуерното инженерство, както и умения за задълбочен анализ, обобщаване 

и формализирани на резултатите в практически работещи подходи и модели.  

 

Заключение 

 

В резултат на всичко гореизложено, мога да констатирам, че са изпълнени всички 

изисквания на Закона за развитие на академичния състав (ЗРАСРБ), Правилника за 

неговото прилагане (ППЗ) и Правилника за условията и реда за придобиване на научни 

степени и за заемане на академични длъжности във Факултета по математика и 

информатика на СУ „Климент Охридски“. 

 

Всичко това ми дава основание да дам категорична положителна оценка на 

дисертационния труд и получените резултати, както и да предложа на уважаемото 

Научно жури да присъди образователната и научна степен „доктор“ по научна 

специалност 01.01.12 „Информатика“ на Ставрос Андреу Ставру. 
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София 

       Подпис: 

        (проф. Станимир Стоянов) 


