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Р Е Ц Е Н З И Я 

 

от проф. д-р Боян Паскалев Бончев 

на дисертационен труд на тема  

 

"Моделиране на стратегии за технологични стартиращи компании"  

 

с автор Сия Валентинова Цолова – докторант към катедра “Софтуерни технологии” 

при ФМИ на СУ "Св. Климент Охридски", 

за придобиване на образователна и научна степен „Доктор” 

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

професионално направление: 4.6 Информатика и компютърни науки,  

(Информатика - Технологично предприемачество и иновации в ИТ) 

 

 

Съгласно Заповед № РД38-123/06.02.2015г. на Ректора на СУ "Св. Климент 

Охридски" съм определен за член на научното жури във връзка с процедурата за защита 

на дисертационния труд на Сия Валентинова Цолова на тема „Моделиране на стратегии 

за технологични стартиращи компании” за придобиване на образователната и научна 

степен „Доктор”, област на висше образование: „4. Природни науки, математика и 

информатика”, професионално направление: „4.6. Информатика и компютърни науки”, 

специалност „01.01.12 Информатика - Технологично предприемачество и иновации в ИТ”. 

С решение на научното жури (Протокол № 1 от 17.02.2015г.) съм определен за рецензент 

на дисертационния труд.  

Като член на научното жури съм получил необходимите документи, които отговарят 

на нормативните изисквания както на ЗРАСРБ, така и на Правилника за прилагане на 

ЗРАСРБ на Министерския съвет на Република България и този на СУ "Св.Климент 

Охридски", което ми дава основание да рецензирам този дисертационен труд. 

1. Актуалност на проблема 

Разработеният от Сия Цолова дисертационен труд е в много актуална и динамично 

развиваща се област – тази на стратегическото моделиране на развитието на технологични 

стартиращи компании, включващо модели, методики и връзки с процесите на 

стратегически анализ и цялостния процес на стратегическо управление. Доколкото 
стратегическото управление предшестваща оперативното и задава целите, методите и 

посоката на развитие, то стартиращите компании се нуждаят от ясно дефинирани и 

убедително апробирани решения за моделирането на стратегии. 

Работата е посветена на идентифицираните проблеми в теорията на класическото 

стратегическо управление с липсата на методика за моделиране на стратегии, която да е 

специално разработена и съобразена със спецификите на технологичните стартиращи 
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компании, техните продукти и пазари. От друга страна, дисертационният труд адресира и 

относителната липса на специфични инструменти, модели и методики за цялостен 

стратегически анализ в тази нова сфера и специфични модели на стратегии за 

технологичните стартиращи компании. 

2. Познаване на състоянието на проблема 

От дисертационния труд и представените публикации ясно личи, че докторантката e 

отлично запозната с разглежданата проблематика. Работата съдържа цитирания на голям 

брой литературни източници - общо 119, като списъкът не съдържа авторските 

публикации. 30 от източниците са хипертекстови документи, налични онлайн. Почти 

всички литературни източници са на английски език, като само два са на български език. 

Повечето от тях са съвременни (от 2000г. насам), като са цитирани само пет от 90-те 

години на миналия век, което свидетелства за актуалността на изследвания проблем.  

По отношение на приложните проблеми, решавани в работата, докторантката 

използва опита си в областта на софтуерното инженерство. Тя е запозната с използването 

на съвременните методи и практики за разработка на софтуер. 

3. Методика на изследването 

Методика на изследването и практическата работа е подходящо избрана в 

съответствие с темата на труда. Той започва с проучване и анализ на цялостния процес на 

стратегическо управление и мястото на стратегическото моделиране в него; на 

спецификите на технологичните стартиращи компании; на съществуващите инструменти 

и модели за идентифициране, моделиране и анализ на стратегии и на степента на 

използването им. Следват качествено и количествено изследване за степента на 

използване на класическите инструменти, методите и фактори при моделиране на 

стратегии и стратегически анализ на стартиращите технологични компании, следвайки 

методологията CRISP-DM (Cross-Industry Standard Process for Data Mining). Чрез 

използване на IBM SPSS Statistics са получени резултати (с крос-табулация) за факторите 

за стратегически предимства и заплахи на стратегиите, според избрания тип компания. 

Допълнително, резултатите от проведената анкета са обработени и със софтуерния 

продукт IBM SPSS Modeler, с цел идентифицирането на стратегии и на степента на 

машинното им разпознаване. На база на постигнатите резултати и следвайки основните 

стъпки от класическото стратегическо управление, са дефинирани инструменти и методи 

за стратегически анализ, моделиране на стратегия и целеполагане.  

Следва разработване на унифицирано платно за анализ, идентифициране и моделиране 

на стратегии за стартиращи технологични компании, на подобрен модел на карта на 

балансирани показатели, както и създаване на модел на категоризация на стратегии за 

технологични стартиращи компании – необходим за изграждането на цялостен алгоритъм за 

моделиране на стратегии за стартиращите технологични компании. Разработен е и процес за 

моделиране на типови и конкретни стратегии за технологични стартиращи компании. 

Създадените рамка, алгоритъм и процес за моделиране на стратегии за стартиращи 

технологични компании са използвани за създаване на модели на типови стратегии.  

Процесът на внедряване на резултатите от изследването логично води до 

необходимостта от разработването на програмна система, подпомагаща процеса на 

моделиране на стратегии за стартиращи технологични компании и включваща всички избрани 

инструменти, методи на работа, подходи, класификации и алгоритми. Разработеният 
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инструмент „Стратегическо платно за идентифициране и анализ на стратегии (SIAMC)“ и 

методиката за моделиране на стратегии (с включени към нея разработени модели за типови 

стратегии и обновен модел на карта на балансираните резултати) са апробирани успешно. 

4. Характеристика и оценка на съдържанието на дисертационния труд 

Дисертационният труд на Сия Цолова представлява цялостно завършено научно 

изследване в областта на стратегическото моделиране на развитието на технологични 

стартиращи компании. Съдържанието и структурирането му се определят от поставените 

задачи и следването на избраната методология. Трудът е с обем на 167 машинописни 

страници, като извън тях остават осемте приложения към нея. Работата е много добре 

оформена и онагледена с впечатляващия брой от 104 фигури и 25 таблици (без тези от 

приложенията). Тя си поставя голям брой изследователски и приложни задачи, от 

проучването, обзора и анализа на цялостния процес на стратегическо управление на 

стартиращи предприятия, вкл. спецификите на технологичните стартиращи компании, на 

съществуващите инструменти и модели за идентифициране, моделиране и анализ на 

стратегии, на проблемите, свързани с приложението на съществуващите методики и 

инструменти от стратегическото управление за моделиране на стратегии – до 

разработване на иновативна методика за моделиране на стратегии при технологични 

стартиращи компании, на иновативен инструмент за идентифициране, моделиране и 

анализ на стратегии, апробирането им и анализ на резултатите от апробирането. 

От представените в петте глави на работата резултати може да се заключи, че 

докторантката е изпълнила поставените пред дисертационния труд задачи. В глава 2 са 

извършени редица авторски проучвания, обзори и анализи (основно с използване на IBM 

SPSS Modeler и IBM SPSS Statistics) - на цялостния процес на стратегическо управление и 

моделиране, на спецификите на технологичните стартиращи компании; на 

съществуващите инструменти и модели за идентифициране, моделиране и анализ на 

стратегии; на проблемите, свързани с приложението на съществуващите методики и 

инструменти от стратегическото управление за моделиране на стратегии, както и на 

степента на използване на класическите инструменти и методите за стратегически анализ 

и моделиране на стратегии в технологичните стартиращи компании. Глава 3 продължава с 

подобни анализи, като обаче описва и разработване на иновативен инструмент за 

идентифициране, моделиране и анализ на стратегии, както и описание на основни 

характеристики при категоризиране на основните видове стратегиите за стартиращи 

технологични компании, модел за балансирано развитие в моделирането на стратегии за 

технологичните стартиращи компании, и разработване на иновативна методика за 

моделиране на стратегии. Глава 4 представя проектирането на Уеб-базирана 

информационна система за моделирането на стратегии за технологични стартиращи 

компании (Strategy identifying and Analysing Modeling System - SIAMS), базирана на 

разработените в глава 2 модели, инструмент и методика. Глава 5 описва апробирането на 

разработения иновативен инструмент – стратегическо платно за идентифициране и 

анализиране на стратегиите, както и на разработената методика за моделиране на стратегии, 

включваща обновения модел на картата за балансираните показатели и разработените 

иновативни модели за типови стратегии на стартиращите технологични компании. Представен 

е анализ на резултатите от това апробиране, с акцент върху високата степен на 

приложимост на инструмента и на точността му. 
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Извършената работа е в много голям обем и е добре представена и онагледена. 

Получени са много на брой резултати със стратегическо значение за стартиращите 

технологични предприятия, като това се доказва от апробирането им - приложимостта на 

инструмента е оценена от участниците в апробацията като много висока (94%). Също 

така, 94% от анкетираните оценяват резултатите, извеждани на базата на модела като точни. 

5. Приноси на дисертационния труд 

Работата предоставя съществени научни, научно-приложни и приложни приноси, 

които са оригинално дело на автора.  

Като научни приноси на дисертационния труд бих определил предложените 

иновативен инструмент за идентифициране, моделиране и анализ на стратегии, и модел за 

категоризиране на типови стратегии за технологичните стартиращи компании. 

Научно-приложните приноси на труда могат да се обобщят така: 

 Сравнителен анализ на съвременното състояние в областта на стратегическо 

управление при стартиращи компании и на основните характеристики на 

стратегиите за стартиращи технологични компании; 

 Иновативен процес и методика за моделиране на стратегии за технологични 

стартиращи компании, с модел на карта на балансираните показатели. 

Като приложни приноси бих посочил създаването на модели на типови стратегии за 

технологичните стартиращи компании, както и на прототип на софтуерна система за 

моделирането на стратегии за технологични стартиращи компании. 

6. Степен на самостоятелност на приносите на дисертационния труд 

Отчитайки съществените приноси, големия брой самостоятелни публикации (шест 

от общо седем), както и успешните самостоятелни апробации на работата, определено 

считам, че основните резултати и приносите на дисертацията са със съществена 

степен на самостоятелност. 

7. Преценка на публикациите 

Във връзка с дисертацията са цитирани седем публикации на докторантката, като 

шест от тях са самостоятелни (показателно за степента на самостоятелност) и една е в 

съавторство с научния ръководител. Една от публикациите е в българско научно списание 

(Автоматика и информатика), а останалите – в сборници на международни конференции. 

Три от публикациите са на английски език, а четири – на български. 

Цитираните седем публикации са свидетелство за висока публикационна активност и 

добро качество и значимост на постигнатите резултати. 

8. Използваемост на резултатите в практиката 

Успешно извършената апробация доказва приложимостта, полезността и точността на 

резултатите на разработените инструмент за идентифициране и анализ на стратегии, обновен 

модел на картата на балансираните резултати, разработените модели на типови стратегии 

според предложената иновативна класификация, и иновативната методика за моделиране на 

стратегии за стартиращи технологични компании. Това дава основание на дисертанта да 

твърди, че разработените инструмент, модели и методика да бъдат използвани практически. 
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9. Възможности за бъдещо използване на приносите на дисертацията 

Предложените в дисертацията инструменти, модели и методика за моделиране на 

стратегии за стартиращи технологични компании предоставят възможности за 

провеждането на допълнителни експериментални проучвания с по-широки и по-добре 

фокусирани целеви групи. Получените резултати могат да бъдат надградени с по-нататъшни 

изследвания в областта на стратегическото управление на технологичните стартиращи 

компании. 

10. Автореферат 

Авторефератът е в обем от 35 машинописни страници и отразява коректно и 

адекватно постигнатите в дисертационния труд приноси и резултати. 

11. Критични забележки 

Дисертационният труд е структуриран и оформен много грижливо, като повечето от 

препоръките ми при проведената предзащита са отразени в крайния вариант. Все пак към 

него бих отправил следните забележки: 

 Не е дефинирана основна цел на изследването, а са зададени множество от 

цели, които се припокриват със задачите на дисертационния труд (стр. 12-13); 

 Прегледът и анализът на софтуерни продукти за извличане на знания от данни 

е твърде непълен и съдържа само два продукта; 

 Автоматичното класифициране на моделите с използването на IBM SPSS Modeler 

не използва кръстосана валидация, така че посочената точност е по-скоро 

максимално възможната, отколкото реалистична; 

 Фигури 54 и 55 са с изключително дребен шрифт, което ги прави много трудно 

четими. 

12. Заключение 

Общата ми оценка за дисертационния труд, автореферата и научните публикации на 

Сия Цолова е положителна. Отчитайки оригиналните научни, научно-приложни и 

приложни приноси на дисертационния труд и направените в тази връзка научни 

публикации, както и постигнатите значими практически резултати, намирам, че 

докторантката определено притежава задълбочени теоретични знания по съответната 

област и способности за самостоятелни научни изследвания. В този смисъл дисертацията 

напълно отговаря на изискванията на ЗРАСРБ и цитираните в началото на тази рецензия 

правилници за прилагане на ЗРАСРБ, което ми дава основание да предложа да бъде 

присъдена образователната и научна степен „Доктор” на Сия Валентинова Цолова  в 

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

професионално направление: 4.6 Информатика и компютърни науки, научна специалност: 

01.01.12 – Информатика - Технологично предприемачество и иновации в ИТ. 

 

 

14.04.2015г.      Подпис: ........................................ 

Валенсия, Испания         /проф. д-р Боян Бончев/ 


