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С Т А Н О В И Щ Е
 

 

от  проф. д-р Анастасия Миланова Бънкова 

член на научно жури за защита на дисертационен труд на тема 

„АНАЛИЗ НА ОТНОШЕНИЕТО НА СОФТУЕРНИ 

СПЕЦИАЛИСТИ КЪМ ИНИЦИАТИВИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ 

НА СОФТУЕРНИ ПРОЦЕСИ” 

 за присъждане на образователната и научната степен „доктор” на Милена 

Иванова Комитска, докторант на Стопански факултет, СУ „Св. Кл. 

Охридски”, професионално направление 3.7. „Администрация и 

управление”, която ще се проведе на 14 март 2012 год. 

 

I. Обща оценка на кандидата. 

 Познавам кандидатката като преподавател в Стопанския факултет на 

Софийски университет и като неин научен ръководител. Милена Комитска 

е интелигентен, креативен, с вкус към изследователската работа млад 

специалист, който амбициозно работи върху усъвършенстването си  и 

професионалното си развитие. По време на докторантурата тя работи  

върху дисертацията си с желание, организира правилно времето си, положи 

големи усилия в издирването и осмислянето на необходимата по темата 

литература, показа креативност и умения за систематична научно-

изследователска работа, интелигентност и култура при оформянето на 

материала. Наред с изследванията, тя редовно участваше в конференции и 

подготви публикации в различни научни издания, от които 5 на брой са 

посочени като представящи дисертационния труд. При разработката на 

дисертацията Милена Комитска показа качества на учен и умения за 

изследователска работа.  

 По време на докторантурата Милена Комитска изпълни успешно плана 

за обучение и положи успешно необходимите изпити. 
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II. Оценка на дисертационния труд. 

Дисертационният труд се състои от 202 страници, които обаче се 

равняват на два пъти по-голямо количество стандартни страници, 7 

обширни приложения, представящи най-подробно ползвани модели и 

концепции, проведените изследвания. Дисертационният труд е разработен 

в 5 глави – въведение, теоретична част, 2 глави, посветени на проучванията 

– анкетно и на основата на интервюта, изводи и заключение. 

 На дисертационния труд  може да се даде следната оценка: 

a. Актуалност на темата 

 Темата на дисертационния труд е актуална, важна за теорията и 

управленската практика. Все по-голямо място в условията на икономика, 

основана на знание, намират информационните технологии. Внедряването 

на „софтуерни процеси” се съпътства от различни проблеми, които налагат 

непрекъснатото им усъвършенстване. То обаче зависи от човешкия фактор, 

неговата компетентност, мотивация и др. Ето защо е важно да се изследват 

факторите, които биха довели в този случай до успех. Авторката избра тази 

тема и вследствие на опита си в областта на анализирането и 

усъвършенстването на софтуерни процеси у нас и в чужбина. 

b. Яснота на цели и хипотези 

 Авторката е формулирала ясно целите, задачите, предмета и обекта 

на изследването. Въз основа на теоретичното представяне на проблема, тя е 

извела хипотезите, подлежащи на изследване в дисертационния труд. 

Макар и в края, тя е посочила ограниченията при изследването и е очертала 

бъдещи проблеми на изследване. 

c. Оценка на структурата на дисертационния труд 

 Дисертационният труд е добре и ясно структуриран, направена е 

преценка за това каква част от данните и материалите от изследването да се 
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включат в текста и каква да остане в приложение, за да се документират 

подробно проведените изследвания. 

d. Съдържателна оценка на дисертационния труд 

   След теоретично представяне на проблема докторантката провежда две 

изследвания – анкетно проучване сред заети с усъвършенстването на 

софтуерни процеси, заемащи различни позиции и изпълняващи различни 

роли при това, за отношението им към собственото им участие в тях, така и 

към условията, които го предопределят, и изследване, основано на интервю 

с подобни специалисти по повдигнатите въпроси, резултатите от двете 

изследвания и изводите и препоръките от тях са представени на водещи 

специалисти от практиката, които са оценили значимостта им за тяхната 

дейност и по принцип – в бранша, а така също тези резултати са сравнени и 

допълнени с данни, посочени във вече съществуващи литературни 

източници. Трябва да се посочи, че авторката е подходила с изключителна 

прецизност и добросъвестност при подготовката и провеждането на всяко 

едно изследване, при аргументирането на получените резултати. 

e. Оценка на приносния характер на дисертационния труд 

 Приемам формулираните от авторката приноси, а именно: за първи път 

в България се изследва отношението на софтуерните  специалисти към 

ангажирането им с усъвършенстването на софтуерни процеси, разработени 

са методи за изследване на факторите, определящи настроенията в 

занимаващи се с такава дейност фирми и колективи, изведено е ноу хау в 

областта, което може да се ползва от фирмите, които се занимават с такава 

дейност, допълнени са резултатите, получени от подобни изследвания в 

чужбина, добавено е знание, което се събира и систематизира в тази област 

от международни институции. 
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III. Критични бележки и препоръки. 

  Текстът на дисертацията (въпреки положените усилия от страна на 

докторантката за подобрение) е все още на места доста обстоятелствен и 

създава впечатление за известни повторения. 

IV. Заключение. 

Въз основа на изложените аргументи и независимо от направената 

бележка аз давам положителна оценка на работата на кандидатката и 

препоръчвам с убеждение присъждането на Милена Иванова Комитска 

на образователната и научната степен доктор. 

 

        Член на журито:………………....... 

               /проф. д-р Анастасия Бънкова/ 

Дата: 20 февруари 2012 

София 


