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СТАНОВИЩЕ 

 

от доц.д-р Георги Теохаров Тупаров, 

департамент Информатика на Нов български университет,  

професионално направление 4.6 Информатика и компютърни науки 

по процедура за защита на дисертационен труд за присъждане на образователната и 

научна степен „доктор“ по професионално направление 4.6 Информатика и компютърни 

науки, научна специалност „Информатика“ с кандидат Йонка Ганчева Ганчева на тема 

„ИЗГРАЖДАНЕ НА СЛЕДВАЩО ПОКОЛЕНИЕ ВИРТУАЛНИ ИЗЧИСЛИТЕЛНИ 

ЦЕНТРОВЕ“ с научен ръководител доц. д-р Васил Фурнаджиев. 

 

Настоящето становище е изготвено на основание заповед № 3-РК-153 от 28.02.2017г. 

на Ректора на Нов български университет и в съответствие с член 4 на Закона за развитие 

на академичния състав в Република България, чл. 2 (8) от ППЗРАСРБ и чл. 14(3) от 

Наредбата за Развитие на академичния състав на НБУ. Докторантката Йонка Ганчева 

предостави необходимите за целта материали в електронен вид. 

Представеният ми за становище дисертационен труд се състои от общо 151 

страници, 27 от които са приложения. Състои се от увод, изложение, четири глави, 

заключение и списък на използваната литература, която съдържа 74 източника на 

английски език - 7 на хартиен носител и 67 интернет базирани, като преобладава фирмена 

документация. Структурата на дисертационния труд отговаря на изискванията на чл. 13 

ал. 2 т. 2 от Наредбата за РАСНБУ. Авторефератът отговаря на изискванията за пълнота 

и адекватност по отношение на дисертационния труд. 

Значимост на изследвания проблем в научно и научно-приложно отношение. 

Развитието на информационното общество води до постоянно повишаващо се 

търсене на изчислителни ресурси. С цел оптимизиране на разходите, нараства и 

необходимостта от ефикасното им използване. В съзвучие с тези глобални тенденции, 

дисертационния труд логично се насочва към изследване на пътища за ефективно 

изграждане на виртуални изчислителни центрове. 

Обоснованост на целите и задачите в дисертационния труд. 

Целта на дисертационния труд е формулирана ясно, като е развита в подцели. Макар 

целта да е представена нетрадиционно във вид на блок-схема, намирам формулировката 

й за ясна и отговаряща на темата на научната разработка. Неясно защо задачите за 

постигане на целта на дисертационния труд са представени като задачи в т. 5 Предмет и 

обект на изследването (на стр. 15-16). Въпреки тази редакционна по мое мнение 

неточност, задачите са формулирани в съответствие с целта на дисертационния труд. 

Съответствие между избраната методология и методика на изследване и 

поставената цел и задачи на дисертационния труд. 

Докторантката е разположила в логична последователност 6-те задачи за постигане 

на целта, която си поставя в дисертационния труд - „изграден виртуален изчислителен 
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център от следващо поколение“. Несъмнено задълбоченият анализ на състоянието в 

изследваната област представен в началото на дисертацията е в основата на тази 

методика за провеждане на изследването. Резултатите от изпълнението на тези задачи са 

представени в края на всяка глава, като са адресирани към съответната задача/подзадача. 

В резултат на анализа на съществуващи решения в областта от водещи фирми е 

разработен проект за виртуален изчислителен център, който е достигнал прототипна 

реализация. С него са проведени експерименти и са събрани експериментални данни. 

Анализът на тези данни e позволил да се направят изводи относно ефективността на 

избраното решение за достигане на поставената цел. 

Научни и научно-приложни приноси на дисертационния труд. 

В дисертационния труд формално няма изрично дефинирани претенции за приноси, 

но аз приемам представените на стр. 117 резултати за такива. По мое мение те имат 

научно-приложен и приложен характер. Смятам, че постигнатите резултати отговарят на 

поставената цел и задачи на дисертационния труд. 

Преценка на публикациите по дисертационния труд. 

Йонка Ганчева е представила списък от 4 публикации по темата на дисертационния 

труд. Две от публикациите са в сп. „Компютърни науки и комуникации“, издание на 

Бургаски свободен университет и две в сборник от международната конференция 

„International scientific conference knowledge based sustainable economic development 

2016“, проведена в Белград, Сърбия. Няма данни за индексиране в Scopus или Web of 

Science. Представените публикации отразяват съществените моменти от дисертационния 

труд. Всички публикации са самостоятелни, което несъмнено e преимущество за 

докторантката. 

Цитиране от други автори, отзиви в научния печат и др. 

Докторантката не е посочила цитирания на публикациите си по дисертационния 

труд. Не съм открил цитирания в Google Scholar за съответните публикации към момента 

на написването на това становище. Тъй като няма изрични изисквания за цитируемост, 

не смятам това за недостатък на дисертационния труд. 

Мнения, препоръки и бележки. 

Основната ми забележка е към неявно дефинираните според общо-приетите правила 

задачи на дисертационния труд, в съответствие с целта му. Същото мога да отбележа и 

по отношение на дефинирането на приносите на дисертационния труд. 

Смятам, че дисертационния труд би спечелил, ако използваните източници са 

подредени по общоприетите правила. Също така използването на повече научни 

източници (не допускам, че няма научни публикации по този проблем в България или в 

чужбина) за сметка на фирмена документация биха повишили стойността на 

изследването от научна гледна точка. 

Също така, във връзка със съвременните тенденции за оценяване на научната 

продукция мога да препоръчам на докторантката да насочи бъдещата си публикационна 
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дейност към научни издания, които се индексират в утвърдените световни бази от данни 

(Scopus и Web of Science). 

Заключение 

Дисертационният труд на Йонка Ганчева Ганчева на тема „ИЗГРАЖДАНЕ НА 

СЛЕДВАЩО ПОКОЛЕНИЕ ВИРТУАЛНИ ИЗЧИСЛИТЕЛНИ ЦЕНТРОВЕ“ отговаря на 

изискванията на Закона за развитие на академичния състав в Република България 

(ЗРАСРБ) и Наредбата за Развитие на академичния състав на НБУ. 

Изхождайки от представените по-горе аргументи и забележки давам положителна 

оценка за проведеното научно изследване, представено в разглежданите дисертационен 

труд, автореферат и постигнати резултати и предлагам на уважаемото научно жури да 

присъди образователната и научна степен ”доктор” на Йонка Ганчева Ганчева в област 

на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика, професионално 

направление 4.6. Информатика и компютърни науки, научна специалност 

“Информатика”. 

 

 

15.05.2017 доц.д-р Георги Тупаров 

 


