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1. Актуалност на дисертацията 

В дисертационния си труд Сия Валентинова Цолова засяга един проблем, който е актуален 
както в научно-изследователско, така и в научно-приложно отношение. Докторантката 
разглежда една важна проблемна област, а именно – моделирането на стратегии за 
стартиращи технологични компании, предлагайки задълбочено изследване на нуждите, 
проблемите и спецификата на технологичните стартиращи компании; анализ на наличието 
на инструменти, модели и методики за моделиране на стратегии; подбор на приложимите 
елементи от класическото стратегическо управление за нуждите на технологични 
стартиращи компании; и дефиниране на необходимите за разработване инструменти, 
модели и методика. В допълнение на това, предложените в дисертацията инструменти, 
модели и методика са имплементирани в рамките на едно иновативно софтуерно решение 
за моделиране на стратегии на стартиращи технологични компании, чиято приложимост е 
валидирана чрез провеждането на подходящи за целта експерименти.  По този начин се 
адресира един важен и актуален проблем, а именно – липсата на специално разработени 
модели и методики, които да са приложими към и съобразени със спецификите на 
технологичните стартиращи компании. Това е един наболял проблем, по който в момента се 
работи на много места по света, и най-вече, в някои от най-развитите центрове по 
технологично предприемачество.  

 

2. Степен на познаване състоянието на проблема и боравене с литературния материал 

Докторантката е използвала и анализирала 119 литературни източника предимно на 
английски език, публикувани в годините между 1992 и 2014. Има и няколко публикации на 
български език, чиито заглавия обаче са представени в списъка на използваната литература 



в английския им превод. Една съществена част от използваната литература са книги от 
технологични и бизнес експерти или специализирани публикации на технологични фирми, 
които са лидери в областта на моделирането на стратегии. Това е напълно обяснимо, защото 
много от практически насочените модели се публикуват именно в такъв тип публикации. В 
същото време трябва да се подчертае, че докторантката е намерила достъп до някои от най-
последните и изключително релевантни монографии в тази област.  

Обзорът и анализът на литературните източници позволява да се направи детайлно 
проучване  и систематичен анализ на:  

• цялостния процес на стратегическо управление и мястото на стратегическото 
моделиране в него;  

• спецификите на технологичните стартиращи компании;  

• съществуващите инструменти и модели за идентифициране, моделиране и анализ на 
стратегии в един по-общ контекст, без ограничение за типа на фирмите, за които се 
прилагат;  

• проблемите, свързани с приложението на съществуващите методики и инструменти 
от стратегическото управление за моделиране на стратегии при стартиращи 
технологични компании;  

• степента на използване на класическите инструменти и методите за стратегически 
анализ и моделиране на стратегии в случая на технологични стартиращи компании.  

Изводите от първоначалния анализ на литературните източници са интегрирани в 
цялостната структура на дисертационния труд като предоставят основа за следващите стъпки 
в изследователския процес, а именно, за:  

• качественото емпирично проучване на степента на приложимост на основните 
елементи от класическите инструменти за стратегически анализ в случая на 
стартиращи технологични компании;  

• разработването на набор от основни характеристики при категоризиране на 
основните видове стратегиите за стартиращи технологични компании;  

• разработването на подходящ процес за моделиране на стратегии за стартиращи 
технологични компании;  

• разработването на иновативна методика за софтуерната имплементация на 
разработения процес за моделиране на стратегии в контекста на технологични 
стартиращи компании.  



В този мисъл може да се каже, че докторантката показва солидни познания за състоянието 
на проблема и вещо боравене с литературния материал.  

 

3. Оценка на избраната методика на изследване и съответствие между поставената 
цел, методиката и основните резултати  

Описанието на методологията, използвана в дисертацията изисква малко повече внимание. 
Докторантката посвещава специална точка на тази тема (гл. 2, т. 2), но в нея не се описва 
цялостната методология, а само на методологията CRISP-DM (Cross Industry Standard Process 
for Data Mining, P. Chapman, 2000). Нещо повече, описанието на методологията CRISP-DM е 
направено само за себе си, а не в контекста на конкретното и приложение в дисертацията. 
По този начин  всеки един читател е заставен сам за себе си да дешифрира конкретните 
стъпки на изследователския процес чрез анализирането на съдържанието, уводните и 
заключителните бележки на всяка една от главите и отделните точките в тях. Но дори и 
описанието на методологията да бе се спряло на всички съществени стъпки в 
изследователския процес, то би трябвало по един най-явен начин да наблегне на логиката и 
връзката между отделните стъпки, и това как те помагат да се отговори на първоначално 
поставените изследователски въпроси. Наблягам на този момент с голяма доза съжаление, 
защото стъпките в изследователския процес и тяхната логика са ясно различими, но не са 
изказани явно в частта от дисертацията посветена на методологията, което до известна 
степен затруднява четенето и оценката на дисертациония труд. Подчертавам, че това не се 
отразява на качеството на получените резултати и значимостта на приносите.  

Логиката на проведените изследванния и представените резултати, е както следва.  

Първоначалният обзор на литературата е използван за провеждането на предварително 
качествено емпирично проучване на степента на приложимост на основните елементи от 
класическите инструменти за стратегически анализ в случая на стартиращи технологични 
компании. Проведени са пет интервюта с предприемачи от технологичния сектор в 
България, в които са идентифицирани основните инструменти, които те използват за 
стратегически анализ, основните критерии за успех на техните компании и разбирането им 
за стратегическите заплахи пред тяхното развитие. Резултатите от анализа на интервютата са 
използвани по-късно като основа за съставянето на анкета, използвана в последвалото 
количествено изследване.  

Следва количественото проучване, което се основата на първоначалния обзор на 
литературата и на предварително проведеното качествено изследване. Количественото 
проучване е проведено на базата на анкета, създадена от докторантката в съответствие с 
разработения първоначален план и методологията CRISP-DM. Анкетата е структурирана по 
начин, който позволява да се определи принадлежността на отделните въпроси към 



съответните модели и инструменти, разработвани в дисертацията. Анализа на резултатите от 
анкетата позволява по-нататъшното извеждане на моделите. За целта първоначално се 
използва специализирания софтуерен пакет за статистическа обрабтока на данни IBM SPSS 
Statistics 19, което позволява предварителния статистически анализ на: 

• характеристиките на участниците в анкетата и степента на развитие на техните идеи; 

• инструментите и моделите, които биха били приложими за разработването на 
иновативен инструмент за стратегически анализ; 

• категоризацията на типа и стратегиите на технологични стартиращи компании, а така 
също и на водещите фактори за стратегическо предимство и заплахи; 

• предпочитанията на участниците по отношение на модела, основаващ се на карта на 
балансираните показатели; 

• предпочитанията на участниците за ползване на иновативен софтуер за стратегическо 
управление. 

Анкетата е попълнена от 153 участника и включва две версии – на български и английски 
език, защото включва 17 чуждестранни компании от Украйна, Япония, Германия, Австрия, 
Испания, Белгия, Италия, Канада и САЩ.  

Обработката на данните от анкетата с IBM SPSS Statistics 19 води до резултати за степените 
на приложение на различните характеристики на стратегически предимства и заплахи от 
страна на мениджърите на компаниите, участвали в анкетата, взаимовръзките между 
отделните променливи и типа на всяка една от компаниите, който е определен на базата на 
попълнените от мениджърите данни. Това обаче са само предварителни взаимовръзки, 
които макар и ценни, не позволяват систематичното валидиране на специфични модели за 
отделните типове фирми.  

Това налага следващата стъпка, при която докторантката прилага друг специализиран 
софтуерен пакер за моделиране на данни – IBM SPSS Modeler 14, с цел проверка на 
разпознаваемостта на моделите на стратегии и тестването им като част от разработения 
софтуерен продукт. Работата на IBM SPSS Modeler се основава на автоматичен класификатор, 
който използва различни алгоритми за синтезиране, оценяване и сравняване на модели. В 
конкретния случай автоматичният класификатор използва като входни данни, първо, 
характеристиките на стратегически предимства и заплахи за всяка една от фирмите и, второ, 
типа на компаниите, така както са определени на базата на резултатите от анкетата. След 
изграждането на различните модели, класификаторът избира трите модела с най-висока 
степен на точност. Изведените от IBM SPSS Modeler най-точни модели са Support Vector 
Machine – SVM (99,35% точност), C5.0 (82,35% точност) и Bayesian Network (77,12% точност).  



Очевидно е, че SVM моделът е най-точен. Прилагането на този модел върху набора от данни за 
153-те фирми, участвали в изследването води до прогноза за принадлежността на определен тип 
стратегически характеристики към съответните типови стратегии, и респективно, към различните 
типове фирми. Допълнителното проведеното сравнение между прогнозни и реални резултати 
показва, че прогнозата е успешна за 151 от 153-те фирми, участвали в изследването. 
Успеваемостта на модела с 99,3% е наистина впечатляващо.  

В следващата стъпка на изследователския процес докторантката представя едно формално 
описание на различните етапи в цялостния процес на моделиране на стратегиите, който ще 
бъде използван за разработването на софтуерното решение на базата на резултатите 
получени до този момент по начин, по който да се улесни стратегическото планиране на 
стартиращи компании. Това обаче, не е просто описание на стъпките, а процес, който 
включва няколко иновативни решения, засягащи конкретното внедряване на предварително 
избрания модел за стратегическо моделиране. Без да навлизам в подробности, само ще 
отбележа, две от тези решения: 

• Предлага се унифицирано платно за анализ, идентифициране и моделиране на 
стратегии за стартиращи технологични компании, което да послужи като 
предварителна и подготвителна стъпка в използването на разработеното софтуерно 
решение. Намирам това решение за крайно уместно, защото то ще спомогне за по-
ефективното усвояване и успешното използване на софтуера. Пропускането на 
подобна стъпка би могло да обезсмисли цялото начинание по внедряването на 
разработения модел.  

• Групирането на първоначално определените характеристики на стратегически 
предимства и заплахи в рамките на предложен от докторантката модифициран 
подход с карта на балансираните резултати, който включва една допълнителна 
продуктова перспектива. Това спомага за визуализиране на логиката на целия процес 
на използване на предложеното софтуерно решение, което отново увеличава 
съществено шансовете за успешното му усвояване.  

Няма да се спирам на описанието на софтуерното решение, защото дълбоко-уважаваният от 
мен втори рецензент е експерт в тази област, а моите коментари ще бъдат от най-общ 
характер. Мога само да отбележа специално положените усилия по апробирането на 
разработения софтуер, както и анализа на резултатите от апробирането му, паралелно с 
направените изводи за подобрение на разработените инструмент, модели или методика. 
Внедреното решение и направените изводи предоставят основа за нови и по-задълбочени 
изследвания в тази област.  
 
Смятам, че описаните тук стъпки на изследователския процес демонстрират връзката между 
поставените задачи, използваната методологията и получените резултати.  



4. Научни и научно-приложни приноси на дисертационния труд 

Приносите в дисертацията са добре формулирани в края на дисертацията – с. 158. 
Приветствам начина на формулиране на приносите, който свързва приносите с 
публикациите по темата на дисертацията. Приносите са солидни и съответстват на 
изискванията за необходимото научно-изследователско ниво на един дисертационен труд. 
За това говори и броят на публикакциите на докторантката.  

 

5. Преценка за публикациите по дисертацията  

Работата по темата на дисертационния е подплатена с 7 публикации, две от които са от 
престижни международни конференции във Франция и Япония. Във всички публикации (с 
изключение на една) докторантът е единствен автор, което показва висока степен на 
самостоятелност и умения за формулиране на изследователските проблеми, артикулиране и 
публикуване на нови научни резултати. Смятам, че по своя характер и брой публикациите по 
дисертацията удовлетворяват изискванията на Правилника на Софийския университет „Св. 
Климент Охридски” за присъждане на образователната и научна степен „доктор”. 

 

6. Препоръки, въпроси и бележки 

Могат да се направят следните критични бележки и препоръки.  

В светлината на направените по-рано коментари, препоръчвам на докторантката в бъдещите 
си публикации да отделя повече внимание на описанието на методологията, дори и с 
включването на визуални схеми, които да илюстрират отделните стъпки в изследователски 
процес, подчертвайки техните цели и логиката на тяхното позициониране в цялостната 
структура на конкретната публикация. Това са умения, които се придобиват трудно, но са 
изключително ценни, както от изследователска, така и от професионална гледна точка.  

Ще ми се да отбележа и това, че начина на посочването и цитирането на литературните 
източници в самия текст не помага достатъчно на читателя да се ориентира по-бързо в 
конкретно използваната литература. Съгласен съм, че има различни начини за това, и че 
докторантката е направила един от възможните избори. В същото време обаче, не ми се 
струва нормално първите цитирани изотчници да са [6, 30, 80, 81]. Публикация № 1 от 
списъка на използваната литература изобщо не се появява като цитат в текста. Същото се 
отнася и за публикациите под номер 3, 5, 7 и 8 (не съм проверявал повече съответствието 
между цитираните източници и списъка на използваната литература, защото е ясно, че има 
нужда от корекции в начина на цитирането на източниците в самия текст). Освен това 
българските източници са представени в списъка на източниците в английски превод (виж 
например публикация № 87, V. Petrov, T. Kaloyanov, Statistics, Sofia, 2014, а така също и 



публикациите № 57, M. Panova and T. Panov, Strategic  management, 2008, и № 58, M. Panova 
and T. Panov, Theory of organisation, 2005), което би объркало който и да е читател 
интересуващ се от оригиналните публикации.  
 
На стр. 45, след описанието на предварителното качествено изследване на базата на 
интервюта с предприемачи от технологичния сектор в България с цел идентифициране на 
основните инструменти, които те използват за характеризиране на успеха на компаниите им 
и за стратегическите заплахи пред тяхното развитие, докторантката заключава, че 
„Количественото изследване подпомогна подготовката на анкетата, която бе използвана 
като основа при провеждането на количественото изследване.“ Тук очевидно е допусната 
неволна грешка, защото най вероятно става дума за предварително направеното качествено 
изследване, а не за последвалото количествено такова.  

 

7. Заключение  

Представеният дисертационният труд е оформен съгласно изискванията на Правилника за 
придобиване на научни степени в Софийския университет „Св. Климент Охридски”. 
Авторефератът съответства на съдържанието на дисертационния труд. Докторантката е 
изпълнила поставените изследователски задачи, предлагайки едно сериозно научно 
изследване със солидни приноси в конретната научно-техническа област. Представеният 
труд има необходимите качества и отговаря на изискванията на Закона за развитие на 
академичния състав в Република България (ЗРАСРБ) и на Правилника за неговото прилагане 
(ППЗ) при присъждането на образователната и научна степен ДОКТОР.  

Препоръчвам на научното жури да присъди образователната и научна степен ДОКТОР на Сия 
Валентинова Цолова.  
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