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ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ „ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР“

СТАНОВИЩЕ

Oт: проф. д-р Павел Георгиев Павлов, Варненски свободен университет

„Черноризец Храбър“

ОТНОСНО: дисертационен труд за присъждане на на образователната и

научна степен „доктор” в професионално направление 3.7 „Администрация и

управление”, докторска програма „Организация и управление извън сферата на

материалното производство“

Автор на дисертационния труд: Никола Тилев Иванов, докторант от

катедра „Администрация, управление и политически науки” на факултет

„Международна икономика и администрация” на ВСУ „Черноризец Храбър”

Тема на дисертационния труд: „Управление на риска и

непрекъсваемостта на информационно-технологични процеси в публичния

сектор и бизнеса”

Основание за представяне на становището: участие в състава на научно

жури, съгласно заповед № 996 от 14.09.2017 г. на Ректора на ВСУ „Черноризец

Храбър”

Познавам добре процеса на разработване на представения за защита

дисертационен труд. Съпричастен съм с формулираните постановки в него и

това ми дава основание да изразя следното положително становище за

дисертационния труд:

I. Характеристика на дисертационния труд

Дисертационният труд е с обем 262 страници и се състои от увод (10

страници), основен текст в три глави с общо 190 страници (първа глава 70
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страници, втора глава 60 страници, трета глава 60 страници), заключение (5

страници), списък с използвана литература (10 страници) и отделно четири

приложения (25 страници), както и списъци със съкращенията и използваните

термини (5 страници).

Логиката на дисертацията следва възприетата традиционна структура в три

глави, заключение, библиография и приложения. Посочената структурата на

труда и неговото основно съдържание са подчинени на темата и на

формулираните в увода обект, предмет, изследователски проблем, теза, цел и

задачи.

Основен аргумент на автора за предприемане на изследването, аргумент

представен още в увода, е необходимостта от предлагане на концептуални

насоки с гъвкави характеристики, комплексни по форма, интегрирани по

съдържание, ориентирани основно към изпълнение на международно

стандартизиран подход за осигуряване и контрол на управление на риска и

непрекъсваемостта (УРН) на информационно-технологични процеси (ИТП). В

този контекст в първа глава са анализирани информационната сигурност, както и

рискът и непрекъсваемостта на ИТП в публичния сектор и бизнеса, като са

коментирани проблемите на УРН.

След извършения във втора глава анализ на практики и подходи за

управление на риска и непрекъсваемостта в публичния и бизнес сектори е

предложена релевантна методическа рамка за управление на риска и

непрекъсваемостта на информационно-технологични процеси.

Съществен принос на докторанта са анализът и изводите на база

резултатите от проведеното в трета глава пилотно емпирично проучване,

потвърждаващо приложимостта и полезността на Методическата рамка за

управление на риска и непрекъсваемостта в публичния и бизнес сектори.

Много сполучливо, в заключението са обобщени основните аргументи,

които потвърждават научната обоснованост и практическа приложимост на

авторовата теза.
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По проблемите на дисертационния труд докторантът Никола Иванов е

публикувал самостоятелно 4 статии в различни издания, от които три в сборници

от международни научни конференции и една в списание „Военен журнал“ (под

печат). В тези публикации се интерпретират проблеми, разработени в труда.

Всички те отразяват отделни моменти от дисертацията и по този начин преди

окончателното ú оформяне и защита са апробирани съществени части от нея.

Публикационната активност на докторанта Никола Тилев Иванов оценявам

положително.

Авторефератът е композиран съгласно изискванията и отразява всички

основни части от дисертацията, с което се дава възможност да се очертаят ясно

постигнатите научни и приложни приноси и резултати.

II. Оценка на резултатите и приносите на докторанта

II.1. Основните резултати, които докторантът постига в

дисертационния си труд са:

Предложената от Никола Тилев Иванов дисертация на тема „Управление

на риска и непрекъсваемостта на информационно-технологични процеси в

публичния сектор и бизнеса” третира изключително актуални и интересни

въпроси, свързани с управлението на негативните въздействия на рисковете и

прекъсванията на информационно-технологични процеси в публичния сектор и

бизнеса. Представен е завършен дисертационен труд по една сложна тема, която

все още е слабо разработена в България, въпреки потребността на практиката от

проучвания в тази област.

В дисертационния труд проличава умението на автора критично да

анализира теоретичните концепции и практически подходи, да систематизира

основните идеи, да представя убедително своите тези и да разкрива

перспективите за бъдещи изследвания и практически приложения.

За реализиране на този принос в дисертационната работа се прави

задълбочен анализ на дейностите, които намаляват т.нар. „организационен

риск“. Тези дейности имат разнообразен характер. В дисертационната работа
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оценката на риска и мерки за неговото намаляване се ограничават до

анализиране влиянието на информационните технологии и тяхното влияние при

подлагането им на риск и частична работоспособност. Така дисертационната

работа разработва проблемът за управление на риска и т.н. непрекъсваемо

обслужване на организациите при отпадане на информационни и компютърни

системи, нормално използвани в дейността на организациите.

Емпиричната част на дисертационното изследване е планирана и

изпълнена изцяло в съответствие със съвременния теоретико-емпиричен модел

на изследване.

II.2. Намирам, че приносите на Никола Тилев Иванов в дисертационния

труд се отнасят до:

Първо, обогатяване на теоретичните изследвания на УРН в условията на

мрежова комуникация, и нарастваща цифровизация на дейността в публичния

сектор и бизнеса.

Второ, осъщественото от докторанта разработване на методология за

приложение на интегриран и международно стандартизиран подход за УРН на

ИТП .

Трето, демонстрираното авторово виждане за основните проблеми на

визията, политиката и стратегията, програмирането, планирането и

проектирането на противодействието и приложението в КИ при УРН.

Четвърто, разработената и апробираната методическа референтна рамка

за УРН в условия на  публично банкиране и пътно-строителен бизнес.

Пето, теоретичните и приложните изводи и резултати, представени в

дисертационния труд са апробирани в публикациите и практическата работа на

докторанта в сериозни международни и български проекти.

Като приемам напълно предложените от автора приноси на

дисертационния труд оценявам, че те съответстват напълно на наукометричните

изисквания за научно-приложни приноси (обогатяване на съществуващите
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знания с нови изследвания) и приложни приноси (приложения на научните

постижения в практиката).

III. Критични забележки и препоръки към дисертационния труд

1. Като препоръка към докторанта отправям пожеланието в бъдещата си

работа да задълбочи още практично приложните въпроси, разработвани

в настоящия труд, тъй като тяхната актуалност и значимост ще

продължи да бъде важна за развитие на това направление на

административната и бизнес практика.

2. Препоръчвам дисертационният труд да бъде издаден като

самостоятелна монография.

IV. Заключение по дисертационния труд на Никола Тилев Иванов

Трудът притежава необходимата научна значимост и новост за една

докторска дисертация, което ми дава основание да приема дисертационния труд

на Никола Тилев Иванов за завършен, съгласно изискванията на Закона за

развитието на академичния състав в Република България, Правилника към него и

Наредба № 12 на ВСУ „Черноризец Храбър“ за придобиване на образователната

и научна степен „доктор”.

Като член на научното жури и научен ръководител на докторанта давам

своята категорична положителна оценка на дисертационния труд „Управление

на риска и непрекъсваемостта на информационно-технологични процеси в

публичния сектор и бизнеса” на Никола Тилев Иванов, поради което с убеденост

предлагам на научното жури да му бъде присъдена образователната и научна

степен „доктор” по научната специалност „Организация и управление извън

сферата на материалното производство”.

20.09.2017 г. Научен ръководител на докторанта:

гр. Варна (проф. д-р Павел Г. Павлов)


