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1. Представени материали  

 

Ива Кръстева е зачислена като докторант на катедра ИТ на 01.03.2006 г., 

със заповед № РД-20-413 от 24.02.2006 г. На 3.06.2011 г. получих всички 

необходими за защитата документи, включително дисертационен труд, 

автореферат, копия на 11 труда (статии) по дисертацията, професионална 

характеристика, копие от диплома за магистър, заповед за зачисляване в 

докторантура, заповед за трансформация на докторантурата от редовна в 

задочна форма, удостоверение за положени докторантски изпити, заповед 

за отчисляване от докторантура (с право на защита), заявление за 

предварително обсъждане на дисертационния труд и заповед за 

назначаване на жури. Предоставените материали и приложените 

процедури отговарят на изискванията на Закона за развитие на 

академичния състав на Република България, Правилника за приложение на 

Закона за развитие на академичния състав и Правилника за условията и 

реда за придобиване на научни степени и заемане на академични 

длъжности в СУ „Св. Климент Охридски”.  
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Това становище е написано и представено на основание на заповед No. РД 

19-308/06.06.2011 на Ректора на СУ "Св.Кл. Охридски". 

2. Актуалност на проблема  

В последните няколко години изследванията в областта на гъвкавите 

софтуерни разработки са във фокуса на вниманието не само на известни 

учени в областта на софтуерното инженерство, но и на софтуерната 

индустрия.  Предвижданията са, че тези изследвания ще бъдат много 

актуални и в бъдеще. Докторантката убедително идентифицира 

необходимостта от структуриране на знанието, използвано при внедряване 

на гъвкавите методологии, и нуждата от методологии, дефиниращи 

повторяем подход за създаване на методи за гъвкава разработка на 

софтуер. Основната цел на докторантката е „да предложи, опише, 

реализира и валидира гъвкава методология за разработване на софтуерни 

приложения, която дефинира повторяем подход за създаване на методи 

за разработка, основава се на предходен опит и е реализирана върху 

отворени стандарти и метамодели с индустриално приложение”. 

Дефинираните четири задачи за постигане на поставената цел са много 

ясни и структурирани. Предложеният списък от използвана литература 

(118 източника) включва основно заглавия от периода 2005 - 2011 година и 

електронни ресурси. Този факт косвено потвърждава актуалността на 

проблематиката.  

3. Обща характеристика на научно-изследователската, научно-

приложната и педагогическата дейност на докторанта 

Дисертацията съдържа увод (първа глава), три глави и заключение, 6 

приложения, списък с трудове (11) свързани с дисертацията, трудове с 

участието на докторанта, които не са предложени за рецензиране (5), 

декларация за оригиналност и списък от цитирана литература. 

Дисертационният труд е много добре структуриран, професионално 



3 

 

подготвен и съдържа 13 таблици и 53 фигури, които допълнително 

обогатяват и илюстрират съдържанието. 

Очевидно дисертантката е запозната отлично със състоянието на 

проблемите, формулирани в дисертационния труд. От една страна, това е 

видно от увода (първа глава) и от обзора (втора глава), в които се дава 

ясно, точно, задълбочено и подробно описание на основните проблеми и 

задачи, които се решават в настоящата дисертация на фона на направения 

обстоен анализ на областта. Дисертантката следва класическата стандартна 

методика на научните изследвания в областта на информатиката и 

софтуерното инженерство. Започва с детайлен анализ на поставената 

проблематика, след което преминава към формулиране на методологии, 

методи и модели, съответстващи на поставените цели, проектиране и 

разработка на пилотно софтуерно приложение за тяхната реализация, 

експериментално внедряване и оценяване в практиката. Втора глава на 

дисертационния труд е посветена на обзор на проблемната област. В трета 

глава на дисертацията се представя предложената гъвкава методология. В 

четвъртата глава е представена реализацията и валидацията на 

методологията. В заключението се дава консолидирано представяне на 

научно-приложните резултати и се отбелязват приносите на докторантката. 

Дават се и насоки за бъдещи изследвания и разитие на предложената 

гъвкава методология. 

4. Оценка на основните приноси на кандидата  

Докторантката е постигнала научни и приложни резултати, които са 

отразени в единадесетте основни труда, свързани с дисертацията. 

Представеният допълнителен списък от пет труда показва, че разработката 

на дисертацията е един етап от цялостното професионално развитие на 

докторантката, която се утвърждава като един от перспективните млади 

учени в областта на софтуерните технологии.  Всички представени трудове 

са на английски език. Един труд е публикуван в международно списание 
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(Journal of Software Maintenance and Evolution: Research and Practice), осем 

труда  – в сборници доклади от международни конференции, а два труда са 

публикувани в издания на университетска библиотека в Швеция. Открити 

са девет цитирания на трудове на дисертантката, всички - в материали на 

чужди автори. Разработките на докторантката са свързани и с 

изпълнението на четири проекта, а именно: проект SISTER по Седма 

рамкова програма, PROGRESS -  проект на Malardalen University, FLEXI - 

европейски проект от програмата ITEA2 и проект „Гъвкава методология 

за разработване на софтуер” по конкурс на МОМН „Стипендии за млади 

учени, които подготвят докторантски труд в национална фирмена 

структура”. 

Основните научни и научно-приложни приноси на дисертационния труд 

могат да се обобщят по следния начин:  

 Дефинирани са набор от фактори за описание и характеризиране на 

софтуерни проекти, които използват гъвкави методологии за 

разработка на софтуер и метамодел за описание на гъвкави методи за 

разработка на софтуер;  

 Създадена е нова гъвкава методология, използваща систематизиран 

подход за конструиране на методи за разработване на софтуер в 

областта на гъвкавата софтуерна разработка; 

 Изградена е база от знания за прилагането на гъвкави методи.  

Няма съществени пречки натрупаният опит, методологии, добри практики 

и реализираният софтуер да бъдат използвани и внедрени в друг контекст. 

5. Критични бележки и препоръки  

Дисертацията е подготвена професионално и прецизно. Убедено 

препоръчвам тя да бъде издадена (в подходящ формат) и като отделна 

монография, тъй като би могла да се използва както от други 

изследователи, така и от студенти. Препоръчително е проведените научни 
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изследвания и разработки да намерят място в нови проекти от Седма 

рамкова програма.  

6. Заключение  

Рецензентът има отлични впечатления от докторантката. Ива Кръстева е 

организиран и мотивиран млад изследовател в областта на информатиката 

и компютърните науки. Като имам предвид казаното по-горе, считам, че 

дисертацията напълно съответства по форма и съдържание на 

изискванията за дисертация за получаване на образователната и научна 

степен "доктор" по специалността информатика. Отчитайки и приносите 

на дисертантката,  убедено препоръчвам на членовете на уважаемото жури 

да гласуват за присъждане на тази степен на Ива Кръстева. 

 

12.06.2011 

Подпис:......................... 

 

 

 

 


