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Основание: Настоящата рецензия се изготвя в изпълнение на Заповед № РД 

38-46/30.01.2012г. на Ректора на СУ “Свети Климент Охридски” за 

утвърждаване на състава на научно жури за присъждане на образователна и 

научна степен „доктор” по професионално направление 3.7. Администрация и 

управление (Социално управление)  

 

Описание на представените материали:  

А) Дисертационен труд – книжно тяло с текста на дисертацията (общо 202 стр., 

включително: Съдържание, Въведение, три глави, Изводи и заключение, 

Списък на литературните източници (230 източника)). Текста е илюстриран с 44 



графики и 24 таблици. В същото книжно тяло са включени и седем приложения 

с общ обем от 93 стр. 

Б) Автореферат на дисертация за образователна и научна степен ‘доктор’ с 

обем от 41 страници. 

В) Папка с материали, съдържаща: автобиография на докторантката (2 стр.) и 

копия на текста на пет нейни публикации. 

 

Във Въведението е определена актуалността на научния проблем и мотивите 

за избора на темата на дисертационния труд. Формулирани са целите, 

задачите, предмета, обекта и основните хипотези на дисертацията. Коментира 

се тяхната обосновка и логиката на изложението. 

 

Първата глава, озаглавена „2. Същност на SPI – социални аспекти, отношение 

на специалистите” е с обем от 59 стр. и е с теоретичен и обзорен характер. 

Разгледани са историческите периоди в развитието на софтуерното 

инженерство и се въвеждат основни понятия като софтуерен процес, 

софтуерен жизнен цикъл, подобряване на софтуерните процеси (означавано с 

абревиатурата SPI), качество на софтуерния процес, модели, стандарти и 

добри практики в SPI, фактори и бариери, влияещи върху SPI и пр. Специално 

внимание е отделено на социалния аспект на SPI. Подчертава се ролята на 

организационната култура, усвояването на знанията в организацията, 

социалните мрежи, настроенията и нагласите към SPI. По-нататък е разгледано 

отношението (по литературни данни) на участващите в СОФТУЕРНИТЕ 

процеси към SPI, разбирането им за успех, факторите, подлежащи на отчитане, 

мотиваторите за участие в SPI и пр. В края на главата се формулират 

изследователските хипотези, които подлежат на проверка в следващата глава. 

 

Изложението в главата е много подробно и изчерпателно. Показва отличното 

познаване на литературните източници. Положително впечатление прави 

коректното цитиране и критичният анализ на съществуващите възгледи. 

 

 



Втората глава, озаглавена „3. Анализ на отношението към SPI – детерминанти 

и категории” е с обем от 56 стр. и представлява подробно описание на 

електронно анкетно проучване, проведено от докторантката. Подробно са 

описани въпросите от анкетното проучване, целевата група обследвани лица, 

методите за обработка на събраните данни, получените резултати и са 

систематизирани голям обем анализи и изводи. 

 

Отново е демонстрирана научната ерудиция и отличното познаване на 

проблемната област от страна на докторантката. Цялата глава е демонстрация 

за способността й да организира и провежда самостоятелни научни 

изследвания, да използва съвременен научен инструментариум, да извършва 

статистически анализи и самостоятелно да достига до логически обосновани 

изводи. Всички разглеждания са отлично оформени и онагледени. 

 

Третата глава, озаглавена „4. Синтез на опита на специалистите със SPI, 

сравнение, верификация” е с обем от 58 стр. и представлява подробно 

описание на проведено от докторантката изследване, базирано на дълбочинни 

интервюта със софтуерни специалисти, отразяващо техния опит от SPI. 

Направено е описание на сценария и въпросите за дълбочинните интервюта, 

профилът на участниците, обработката на събраната информация и анализът 

на получените отговори. Проанализиран е опита на интервюираните по 

отношение на разбирането за същността на SPI, възможните роли, причините 

за успех или неуспех, срещаните бариери, извлечените поуки („научените 

уроци” в текста на дисертацията) и пр. Подчертан е социалния аспект на SPI 

интервютата: лично отношение към идеята за SPI, фактори на ангажираността, 

заинтересовани страни, реакции на съпротива, мотивиращи и демотивиращи 

фактори и т. н. Направено е сравнение на мотивиращите фактори, откроени в 

интервютата и описаните в литературните източници.  

 

В края на главата е описано специално проведено верифициращо изследване, 

като резултатите от електронното анкетно проучване (описано в предната 

глава) и от дълбочинните интервюта са разпространени сред определен брой 

„верифициращи респонденти”. Описан е техния профил и техните мнения 

относно получените експериментални резултати. Като цяло това изследване 



показва, че резултатите, получени в дисертацията имат приложна стойност и 

представляват интерсе за специалистите, ангажирани с SPI. 

 

Оценявана като цяло главата показва едно много съвестно и професионално 

проведено изследване. В сравнение с подобни изследвания в сродни по 

методика дисертации, тази спокойно може да бъда посочена като образец. 

 

В Изводи и заключение на дисертационния труд (с обем 8 стр.) се сводира 

извършената работа и постигнатите резултати. Изведени са голям брой изводи, 

както от електронното анкетно проучване, така и от дълбочинните интервюта. 

Направена е съпоставка на целта и задачите на дисертацията с фактически 

постигнатите резултати. На тази основа са формулирани авторските претенции 

за приноси. Формулирани са насоки за по-нататъшно развитие на 

изследванията. 

 

Списъка на литературните източници (библиографията) е разнообразен, 

съвременен и интересен. Докторантката показва отлично познаване на 

специализираните литературни източници. 

 

Приложения към дисертацията. Първите три от тях по същество допълват 

прегледа на литературните източници от първата глава. Останалите съдържат 

статистическите резултати от проведеното анкетно проучване, проведените 

статистически тестове, систематизация на отговорите на експертие от 

дълбочинните интервюта и коментарите на „верифициращите респонденти”. 

Материалът в приложенията е много добре подреден, съдържа голям обем 

интересни резултати (особено получените емпирични данни) и може да бъде 

използван за допълнителни анализи извън дисертацията. 

 

Авторефератът отразява правилно всички основни моменти на 

дисертационния труд.  

 

Списък на публикациите на докторантката е представен в автореферата. 

Включва 5 публикации (4 студии или статии, 1 доклад на международна научна 

конференция). 3 от тях са непосредствено по засегнатите в дисертацията 



въпроси, 2 в същата тематична област. Всички публикации са самостоятелни 

(няма съавторства) и са представени с пълните си текстове. Няма причини за 

редуциране или отхвърляне на някоя от представените публикации. По 

количество и качество представените публикации са достатъчни за присъждане 

на образователната и научна степен „доктор”. 

 

Цитирания: Не са представени данни за цитирания на научните публикации на 

докторантката.  

 

Оценка на постигнатите резултати и приносите на кандидата. 

Осъщественото изследване има научно-приложен характер. В него са 

формулирани и представени изводи, обобщения и препоръки, които са 

насочени към повишаване ефективността на управлението в софтуерните 

компании. Представеното изследване е посветено на една актуална и малко 

изследвана тема в България – отношението на софтуерните специалисти към 

SPI. Дисертационният труд е добро съчетание между теория и практика, 

построен е върху адекватна изследователска логика, която съдържа верни тези 

и изводи, които са подкрепени с емпирични доказателства. Като заслуга на 

докторантката, можем да приемем всички приносни моменти, посочени в 

Заключението с тази забележка, че формулировката им страда от определена 

словесна претрупаност. Текстът на заключението правилно отразява 

същността и основните насоки на научната дейност на докторантката, но 

приносите би трябвало да се откроят, с компактни наименоващи изречения за 

всеки (и без излишна скромност) от всички други допълнителни пояснения, 

обосновки, възможности за приложение и пр.  

  

Лични впечатления от докторантката. Не познавам лично докторантката. 

Всички преценки в настоящата рецензия се базират единствено на 

представените документални материали. Те дават основание да считам, че тя 

отлично познава проблемната област, литературните източници, свързани с 

нея, съществуващите проблеми и има критично отношение към тях. Умее да 

провежда самостоятелни научни изследвания и правилно да интерпретира 

резултатите от тях. Има много съвестно отношение към извършваната работа и 



изследователската дейност. За качеството на представения дисертационен 

труд освен добрата теоретична подготовка, допринася и нейният 

професионален опит като бизнес-аналитик.  

 

Критични бележки и препоръки: 

1. Абревиатурата SPI (на латиница) в текст на кирилица (и особено в 

заглавия) не стои добре (макар, че е употребена много пъти и в настоящата 

рецензия). По начало, мястото на абревиатури не е в заглавия. Може би щеше 

да е по-добре да се разпише целия текст, а абревиатурата да бъде въведена в 

текста. Или се замени с българска абревиатура ПСП. 

2. Обемът на дисертацията е ненужно голям. Целият текст страда от 

словесна претрупаност. Работата би спечелила ако преди предаването й беше 

подложена на една „очистваща словесните тлъстини” редакция. 

3. Работата би спечелила също така, ако беше обърнато повече внимание 

на формулирането на основните хипотези. В края на втората глава са 

направени изводи от проведеното емпирично изследване с основно 

заключение, че трите основни хипотези на изследването (формулирани на стр. 

8) са „частично потвърдени” (стр.124-125), т. е. изследването има незавършен 

характер и трябва да продължи с нови, преформулирани работни хипотези. 

Причина за това е изначалното твърде общо и размито формулиране на 

основните хипотези, всяка от които включва в себе си по няколко (но 

„преплетени”) твърдения. Резултат от тази релация „размити хипотези – 

размити изводи” е пропуснати възможности за формулиране на още научни 

приноси. Всъщност проведеното изследване и наличния емпиричен материал 

дава възможност за проверката на повече на брой, но по-фокусирани хипотези. 

4. Бих препоръчал в по-нататъшната си научна работа докторантката да 

продължи досегашните си изследвания (съгласно поетия от нея ангажимент в 

края на заключението) като обърне внимание върху представянето им повече 

пъти, пред повече хора, т.е. препоръчвам по-активно участие в научни 

семинари и конференции (особено в критичната среда на млади учени) и 

повече преподавателска дейност. Както едното, така и другото са важни 

фактори за „кристализиране” на собствените идеи научното и професионално 

израстване.  



 

Заключение: Дисертационният труд заслужава положителна оценка както по 

отношение на теоретичната задълбоченост, така и по отношение на 

извършеното емпирично проучване. Считам, че дисертационният труд отговаря 

на изискванията на Закона за развитие на академичния състав и Правилника за 

неговото прилагане за присъждане на образователната и научна степен 

„доктор”. 

 

Давам положителна оценка на дисертационния труд на тема „Анализ на 

отношението на софтуерни специалисти към инициативи за подобряване на 

софтуерните процеси” и препоръчвам на Уважаемите членове на Научното 

жури да присъдят образователната и научна степен „доктор” на Милена 

Иванова Комитска, редовен докторант в Стопанския факултет на СУ „Свети 

Климент Охридски” по професионално направление 3.7. Администрация и 

управление.  

 

 

 

София, 2.03.2012     Рецензент: ................................................. 

/доц. д-р инж. Ангел Марчев/ 


