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1. Обща характеристика на представения дисертационен труд
Дисертационният труд е с обем 248 стандартни страници основен
текст. Включва седем приложения с обем около 14 стандартни страници.
Текстът съдържа 13 фигури и 13 таблици. Трудът е традиционно
структуриран в увод, три глави с по три точки всяка от тях, заключение и
списък с използвана литература. В началото на изследването са
представени списъци на използваните съкращения и термини.
Проблемите на управлението на риска и на непрекъсваемостта на
бизнеса стават все по-актуални в съвременни условия. Това твърдение
важи в още по-висока степен за информационно-технологичните процеси,
протичащи както в публичната сфера, така и в бизнес средата.
За

обект

на

непрeкъсваемосттта

изследването
на

авторът

е

избрал

информационно-технологичните

риска

и

процеси

в

публичния и бизнес сектора. Предмет на изследване е управлението на
риска и непрекъсваемостта на публичните и бизнес информационно-
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технологични процеси. Издигната е тезата, че подобряването на
управлението на риска и непрекъсваемостта на публичните и бизнес
информационно-технологични процеси, чрез прилагане на проблемноориентиран,

интегриран

процесен модел

и

международно

стандартизиран

подход,

и съобразена с тях методическа рамка за анализ и

проектиране на защитени от прекъсване информационно-технологични
процеси ще постави риска за организационната и информационна
сигурност в приемливи граници.
Цел на изследването е да предложи и тества концептуални насоки,
процесен модел и методическа рамка за осигуряване и контрол на
управлението

на

риска

и непрекъсваемостта

на информационно-

технологични процеси ИТП. За постигане на целта в изследването са
изпълнени три изследователски задачи.
Считам, че обектът, предметът, целта и задачите на изследването са
коректно подбрани и съответстват на издигнатата теза. Структурата на
изследването е логична и съответства на общия замисъл на изследването.
Докторантът познава отлично наличната научна литература и
съвременните

постижения

на

науката

в

изследваната

област.

Литературните източници са използвани коректно, цитирането им по
принцип е прецизно, но на места не се дава информация за страниците на
цитираните текстове.
2. Оценка на получените научни и научно-приложни резултати
В първата глава освен чисто теоретичните проблеми, авторът е
представил резултатите от един много задълбочен проблемен анализ и е
формулирал поредица от проблеми, за които в следващите части от
изследването търси възможности за разрешаване. Във втората глава са
представени модел и методическа рамка за управлението на риска и
непрекъсваемостта на публични и бизнес информационно-технологични
процеси. В третата глава моделът и методическата рамка са апробирани в
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условията на два конкретни обекта – Българска банка за развитие и Трейс
Холдинг Груп АД. Доказана е тяхната приложимост.
3. Оценка на научните и научно-приложни приноси
В автореферата дисертантът е формулирал пет приноса. Напълно
приемам приносите, така, както те са формулирани. Считам, че те са
научно-приложни по характер и водят до обогатяване на съществуващите
знания в избраната научна област.
4. Оценка на публикациите по дисертацията
По дисертационния труд авторът е представил четири публикации
на български език. Три от публикациите са самостоятелни и една – в
съавторство. Три от публикациите са доклади, изнесени пред престижни
научни конференции с международен характер. Едната публикация е
статия за Военен журнал.
5. Оценка на автореферата
Авторефератът дава добра представа за целите, обекта, предмета,
съдържанието и резултатите от изследването. Адекватно отразява обхвата
на изследването.
6. Критични бележки, препоръки и въпроси
Критичните ми бележки се свеждат до следното:
1. Обхватът на изследването е необосновано голям. В него попадат
управлението на риска и управлението на непрекъсвемостта в две големи
сфери – публичния сектор и бизнеса. Двете сфери са силно различаващи се
по характера на протичане на процесите, начин на взимане на решения,
източници и механизми на финансиране на проекти и други.
2. Използвани са някои термини, като „мисионни процеси“,
„жилавост“, „социетална сигурност“ и „върхови стратегии“. Тези термини
не са широко разпространени и авторът би трябвало да обясни поподробно тяхното съдържание.
3. Считам, че предложенията, формулирани в т. 3.3. от Трета глава
са много ценни и приложими в практиката. Същото важи и за
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предложението за изграждане на Национален интегриран център за
управление на комуникационни инциденти (стр. 236). Едновременно с
това не считам, че това предложение произтича пряко от изследването на
дисертанта.
Критичните бележки не са от съществено значение за качествата на
дисертационния труд и не влияят върху получените резултати и приноси
7. Заключение
Дисертационният труд на Никола Тилев Иванов представлява
задълбочено

самостоятелно

изследване.

Авторът

демонстрира

способности за провеждане на научно изследване, систематизиране на
резултатите от него и тяхното правилно интерпретиране. Изследването
съдържа резултати, които представляват оригинален принос в науката,
Като отчитам значимите научни постижения, силните страни на
труда и незначителните бележки и препоръки, му давам категорична
положителна оценка. Препоръчвам на уважаемото Научно жури

да

приеме труда като отговарящ на изискванията на ЗРАСРБ и Правилника за
неговото

прилагане,

като

присъди

на

Никола

Тилев

Иванов

образователната и научна степен „доктор” по Професионално направление
3.7. “Администрация и управление“, Организация и управление извън
сферата на материалното производство.
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