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1. Актуалност на разработвания проблем 

През последните 20-30 години моделирането на бизнес процеси е особено актуално. 

Теоретичните разработки се претворяват в софтуерни продукти, които навлизат все по-широко 

както в бизнес практиката, така и в управлението на държавни и общински администрации. 

Добрите практики от напредналите в това отношение страни навлизат постепенно и в 

България. Следващ етап в тази насока е моделирането и управлението на стратегии. Ако се 

фокусираме върху стратегиите, разработвани от Българската държавна администрация ще 

установим, че съществуват множество отделни стратегии, третиращи различни аспекти на 

развитието на страната и администрацията, които, обаче, не са взаимообвързани и на практика 

контролът върху изпълнението им е неефективен. Още по-съществен е проблемът с 

обвързването на информационните и комуникационните технологии (ИКТ) с управлението и 

реализирането на управленски стратегии. Изхождайки от това темата на дисертацията 

"Моделиране и контрол на ИТ-стратегии в Държавната администрация" е актуална и 

дисертабелна. 

Дисертантът е дефинирал проблем и съответно целите и областта на валидност на 

разработката. Разработена е методика за стратегическо ИКТ управление, която е приложена в 

голяма структурна единица на държавната администрация в България. 

2. Степен на познаване на състоянието на проблема и творческо оценяване на 

литературния материал 

Ивайло Величков е цитирал 91 литературни източника на английски език. Повечето от тях са 

след 2000-та година. Цитирани са един източник от 1982 г и един от 1987 г., но публикацията на 

John Zachman  от 1987 г. може да се счита за основополагаща. Голямата част използваната 

литература е книги. В автореферата са цитирани 90 литературни източника, като подреждането 

на авторите е различно, което говори за известна неконсистентност.    

Разгледани и анализирани са 11 модела/архитектури и са споменати още няколко други. 

Резултатите са обобщени в таблица 5 на стр. 43. Направените изводи са отправна точка за 

разработване на представената в Глава 2 „Методика за управление на ИТ стратегии”. 



От съдържанието на Глава 1 е може да се заключи, че Ивайло Величков е добре запознат с 

историята и текущото състояние както на рамките на корпоративните ИКТ архитектури 

(Enterprise Architecture Frameworks) така и с методите за управление на ИКТ стратегии. 

Анализът на литературата, методите и стандартите свързани с корпоративни ИТ архитектури, 

ИТ управление и управление на ИТ услуги може да се приеме за принос. 

3. Оценка на разработената методология и приносите на автора 

Съществената част от предоставения за рецензиране труд е концентрирана в Глава 2. 

Разработената методология се базира на анализ на съществуващото положение, съчетан с 

евристичен подход. Като основа е използвана класическата балансирана система от показатели 

(BSC), която е доразвита, за да компенсира установените при анализа слабости в 

съществуващите досега подходи. Въведени са нови перспективи (ИТ архитектура, ИТ процеси, 

ИТ персонал и партньори). Направена е връзка между модела на корпоративната балансирана 

система от показатели (за бизнеса) и нова балансирана система от показатели (за ИТ) като част 

от корпоративната BSC. 

Предложеният от Ивайло Величков мета модел, който обединява стратегическите елементи 

необходими за анализ, планиране и контрол с процеси, приложни системи и технологии от 

една страна с методите за дизайн и управление на тяхната реализация и експлоатация , от 

друга, може да се счита за принос. 

В същата глава е предложен и процедурен модел, в който са въведени новите перспективи „ИТ 

персонал и партньори”, „ИТ процеси”, „ИТ архитектура” към класическите „Бизнес процеси” и 

„Клиенти”. Това също може да се приеме за принос. 

В глава 3 са представени резултати от изследванията и практическо приложение на 

представения теоретичен модел в структура на държавната администрация в България. 

В началото са разгледани резултати от ”Изследване на използваните в практиката методи за 

управление на ИТС”. Целта на изследването е да се установи актуалността на темата в 

международен мащаб. Не са разглеждани, обаче, въпроси свързани с представителност на 

извадката, достоверност на резултатите, изкривяване на резултатите, грешки, методология за 

дефиниране на въпросите и др.  

Описано е приложението на предложения от Ивайло Величков процедурен модел в държавна 

агенция условно наречена ДАКС. Представени са числени данни, получени в резултат от 

прилагането на модела и тези данни за проследени в два последователни периода. Тъй като 

според думите на автора данните са променени с цел опазване на служебна тайна по тях не 

може да се съди за приложимостта на модела. Липсва конкретна информация (в измерими 

величини) за ползите за ДАКС от приложението на модела.  

Прилагането на референция от ДАКС, в която се потвърждава прилагането на методиката, 

разработена от дисертанта щеше да засили положителните впечатление от представената 

работа, особено ако ДАКС потвърди, че приложението на представения модел е подпомогнало 

управлението на прехода. 



Разработеният процедурен модел за стратегическо ИТ управление и предложената система от 

ключови показатели (част от тях оригинални, друга част взаимствани) за измерване и контрол 

на стратегическите ИТ цели могат да се приемат като научно-приложни приноси. 

Прилагането на методиката в ДАКС може да се приеме за приложен принос. 

4. Оценка на публикации на автора 

Основните научни и научно-приложни резултати на автора са изложени в цитираните 5 

публикации. Три от тях са от конференции в България, а две са публикации в издания чужбина: 

- Via Nova Architectura  

http://www.via-nova-architectura.org/nl/artikelen/tijdschrift/cohesion-of-enterprise-

models.html  

- ISACA Online Journal  

http://www.isaca.org/Journal/Past-Issues/2009/Volume-3/Pages/JOnline-Enterprise-

Architecture-Metrics-in-the-Balanced-Scorecard-for-IT.aspx  

Статията „Integration of IT strategy and enterprise architecture models”, публикувана през 2008 г. 

е свалена към 12.09.2011 319 пъти за последните 12 месеца от сайта  

http://portal.acm.org/citation.cfm?id=1500955  

Някои от идеите на Ивайло Величков (например статията „JOnline: Enterprise Architecture 

Metrics in the Balanced Scorecard for IT”) изложени в труда, представен за рецензия, се 

дискутират в блогове напр. 

http://blogs.msdn.com/b/gabriel_morgan/archive/201a1/02/03/strategy-and-planning-service-as-

an-enterprise-architecture-offering.aspx  

Ивайло Величков е активен член на ARIS Community и публикуваните от него бележки се 

приемат добре от другите участници 

 http://www.ariscommunity.com/users/ivo/2011-04-27-bpmn-vs-epc-revisited-part-2  

Доктор Pallab Saha от Националния университет на Сингапур потвърди, че Ивайло Величков 

подготвя глава от книгата Enterprise Architecture and Connected e-Government: Practices and 

Innovations. 

Изложените в дисертацията разработки са достъпни за обсъждане и са известни на научната 

общност. 

5. Забележки  

1. Авторефератът е написан в трето лице сякаш докторантът не е автор на текста. 

2. В библиографията цитираните литературни източници да се организират съгласно 

някой от международно приетите стандарти (APA, MLA, Turabian, Chicago, AMA). В 

случаите когато се използват източници от Интернет да се посочи URL и дата, към която 

е била активна съответната връзка. Не е ясно защо някои източници да се цитират под 

линия, а други в библиографията (стр. 16,  32 и др.).  
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http://blogs.msdn.com/b/gabriel_morgan/archive/201a1/02/03/strategy-and-planning-service-as-an-enterprise-architecture-offering.aspx
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3. В текста на дисертацията и в текста на автореферата източниците се различават както 

по брой 90/91 така и по подреждане. Би следвало да има пълно съответствие между 

библиографията в двата документа. 

4. Някои от фигурите в текста са отпечатани така, че определени текстове не се четат (фиг. 

4, 7, 42 и др.).  

5. Езикът би могъл да се прецизира. Например изразът (стр. 40) „Системи за измерване на 

корпоративни и ИТ архитектури” е неточен. При превода доста свободно са 

прехвърлени термини от английски на български език. При въвеждането на собствена 

терминология е удачно да се направи речник, в който ясно да се покаже съответствието 

между термините на английски и избраната терминология на български. В 

автореферата има допунати езикови неточности и грешки (стр. 9, 20, 34 и др.) 

6. Добре би било резултатите от прилагането на модела в ДАКС във времето да се 

представят в графичен или табличен вид, за да може по-добре да се възприеме 

изменението. 

 

6. Въпроси 

1. Кой е авторът на автореферата – докторантът Ивайло Величков или друго лице? Текстът 

е написан в трето лице и не става ясно от кого е написан. 

2. Какво кара дисертанта да твърди, че комуникацията между ИКТ специалистите и 

служителите, изпълняващи бизнес функции традиционно е неефективна? 

3. Защо се увеличават инвестициите в ИТ след като е установено, че те имат все по-малка 

възвращаемост както твърди авторът и цитирани от него източници? 

4. Известни ли са на автора други разработки в България, в които се третира 

приложението на балансирана система от показатели за управление на стратегия в 

държавната администрация? 

5. Дисертантът сам ли , без участие на други лица, е извършил прилагането на 

разработения от него модел в ДАКС? 

 

7. Заключение 

Считам, че представеният дисертационен труд има необходимите качества Ивайло 

Владимиров Величков – редовен докторант към катедра „Изчислителни системи” при 

ФМИ на СУ да придобие образователна и научна степен „доктор”, област на висше 

образование: Природни науки, математика и информатика, професионално 

направление Информатика и компютърни науки, научна специалност – 

Информатика, тъй като: 

- е актуален и има обоснована и значима цел; 

- използваният литературен материал е анализиран и оценен творчески; 

- използваният подход за решаване на поставените задачи е на съвременно ниво; 

- прилагането на разработената методика е довело до положителни практически 

резултати; 

- притежава научни, научно-приложни и приложни приноси. 


