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1.Актуалност на дисертацията. Актуалността на разработвания в 
дисертационния труд проблем в научно и научно-приложно отношение е 
несъмнена.Докторантът е дефинирал актуален и нерешен проблем. Предложен е нов 
подход за обвързване на стратегически организационни цели със технологичните 
средства за тяхната реализация. Целта на предложените механизми е подпомагане на 
възвращаемостта на технологичните инвестиции, за която авторитетни източници 
установяват, че е по-ниска от очакваната. В този смисъл е налице висока степен на 
актуалност. Изследванията и получените резултати по темата „Моделиране и контрол 
на ИТ-стратегии в Държавната Администрация” са актуални и полезни за разработване 
и изпълнение на ИТ стратегии.  

 

2.Степен напознаване състоянието на проблема и творческа интерпретация 
на литературния материал. Докторантът е използвал и анализирал 91 литературни 
източника на английски език, публикувани през последните години (1982-
2010).Значителна част от използваната литература са книги.Проучил е и е анализирани 
11 известни метода за ИТ управление и архитектурни рамки, които имат сходни цели с 
тези на дисертацията. Резултатите са синтезирани и представени в таблици и много 
фигури.Обзорът по своята същност е представлява целенасочена аналитична 
интерпретация на литературния материал във връзка със задачите на дисертацията. 

 

3.Съответствие на избраната методика на изследване и поставената цел и 
задачи на дисертационния труд с постигнатите приноси.Избрана е методика за 
изследване чрез изграждане на модели за визуализация, анализ и изчислениена 
параметри на компонентите необходими за ИТ управление и релациите помежду им. 
Концепцията за абстрахиране на полезната функционалност от начините за нейната 
реализация чрез услуги е използвана както за интегриране, така и за осигуряване на 



независимост на изследвани елементи. Това е доказал се подход, но тук е използван по 
оригинален начин за изграждане единен организационен и технологичен модел, с 
приложение за различни групи потребители: стратези, ръководители, проектанти на 
информационни системи,  системни инженери други. Предложен е нов начин за 
използване на стратегическите карти на причинно-следствени връзки от класическата 
система на балансирани показатели, както и набор от показатели за измерване на 
параметри на цели и елементи на информационната архитектура, свързани с 
постигането им.  

На база на предложения мета-модел е реализиран компютърен модел върху 
релационна база данни и изчисление на параметри по правила заложени във връзките 
между измерваните елементи. 

Избраната методика съответства на целите на дисертацията. 

4.Научни и научно-приложни приноси на дисертационния труд:Получените 
теоретични приноси в дисертацията са добре формулирани в края на дисертацията – 
стр.127. Те са основно от научно-приложен и приложен характер.  

Към научно-приложните приноси могат да се причислят трите основни модела и 
системата от метрики. Мета-моделът за интегриране на елементи за стратегическо 
управление  и оперативно управление е напълно оригинален принос. Останалите три 
модела и системата от метрики представляват доразвиване или нова интерпретация на 
съществуващи. 

Предложения процедурен модел и резултатите от неговото приложение и това 
на останалите компоненти на методиката, са доказателство за практическото 
приложение на методиката и сами по себе си представляват приложен принос. 

5. Преценка за публикациите по дисертацията: По темата на дисертационния 
има 5 публикации, разпределени както следва: 

1.Статии  в чуждестранни технически  списания – 2 

2. Доклади на международни конференции в България  - 3 

Всички научни и научно-приложни приноси на Ивайло Величков, които са 
описани в публикациите са лично дело. Смятам, че публикациите по дисертацията по 
своя характер и брой удовлетворяват изискванията на Правилника на Софийския 
университет „Св. Климент Охридски”при присъждане на образователната и научна 
степен „доктор”. Допълнително трябва да се оцени и участието на докторанта в 
договори за научни изследвания. 

6.Мнения препоръки и бележки. Могат да се направят определени бележки. 
Макар и да са анализирани наложили се дефиниции в областта на моделирането, 
направеното изследване на уточнява на кои от тях се базира. Това включва и 



фундаментални понятия като „модел“ и „обект“ . Внимателният прочит дава ясна 
логическа връзка, но строгостта на веригите от изводи на места не е пълна. 

Отбелязване на съществуващите изследванията на български автори би било 
полезно. Изложението се нуждае от значителна езикова доработка. Стилът е тежък и 
трудно разбираем. 

 

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. Считам, че докторантът е изпълнил поставените задачи и 
представеният труд има необходимите качества и отговаря на изискванията на ЗРАСРБ 
и ППЗРАСРБ за присъждане на образователната и научна степен ДОКТОР. Научното 
жури може да присъди образователната и научна степен ДОКТОР на Ивайло 
Владимиров Величков. 
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