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1. Актуалност на разработвания в дисертационния труд проблем в научно и 

научно-приложно отношение 
 
Тенденцията за нарастване на глобализацията, урбанизацията и индустриализация 

е продиктувана от обективната необходимост на хората да потребяват все повече и по-
качествени услуги.  Страничният ефект на този процес е задълбочаване на зависимостта 
на отделния индивид, и на обществото като цяло, от системно обвързани технологични 
решения, наречени инфраструктура за предоставяне на базови услуги. Осъзнатата 
необходимост за осигуряване на непрекъсната и ефективна работа на отговорната за 
здравето и живота на хората инфраструктура, дефинира въпроса за защитата и като 
изключително важен. В отговор на този проблем се работи активно и като резултат се  
създават и актуализират редица документи на съюзно и национално ниво, които 
постепенно обхващат всички негови аспекти. 

Към дадения момент, не е напълно изследвано значението на автоматизираните 
информационни системи за сигурността на критичната инфраструктура. В тази връзка 
автора предлага като критична информационна структура (КИИ) да се разбира както 
съвкупността от определените като критични комуникационни и информационни 
системи, така и всички комуникационни и информационни системи, които подържат в 
работоспособност другите (не комуникационни и информационни) критични елементи. 
На базата на това ново схващане са развити всички, определени като приноси, модели в 
дисертацията. Актуалността на разработвания в дисертационния труд проблем в научно 
и научно-приложно отношение е безспорна. 

   
2. Степен на познаване състоянието на проблема и творческа интерпретация 

на литературния материал 
  
В дисертационния труд е направен целеви литературен обзор, като списъкът с 

използваната литература обхваща в цялост предметната област на изследвания проблем. 
Обемът и начинът на структуриране на извлечената от отделните литературни източници 
информация, показва индивидуалната творческа интерпретация на автора, а критичния 
анализ на приведените в нея решения, неговата висока осведоменост и степен на 
познаване състоянието на проблема. Доброто боравене с наличната информация е 
условие за точното дефиниране и решаване на задачите и постигане на целта, а именно, 
предлагане на цялостен и систематизиран подход за определяне на КИИ.  
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3. Съответствие на избраната методика на изследване с поставените цел и 
задачи на дисертационния труд 

 
Декларираната цел на дисертацията е да се предложи цялостен и систематизиран 

подход за определяне на КИИ. За постигането и са поставени за решаване следните 
задачи: 

1. Да се изследва и предложи подходяща формализация на необходимата 
информация за определяне на КИИ. 

2. Да се разработи модел за определяне на КИИ. 
3. Да се обосноват, предложат и практически да се реализират конкретни решения 

за определяне на КИИ на МО и Българската армия. 
Основната задача за постигане на целта на дисертационния труд е формулирана 

като втора, а именно разработката на модел за определяне на КИИ. Решаването на 
първата задача предоставя необходимата информация за работа на модела, чрез 
подходяща формализация. Трета задача му дава практическа реализация.  

За доказване качествата на модела автора го изследва за адекватност, пълнота и 
непротиворечивост, като използва съответно е-мрежи, граф и матрични схеми. 
Използването на математически инструментариум дава висока степен на увереност в 
качеството на постигнатите резултати и може да се  счита за добра практика в подобен 
род изследвания. 

 
4. Кратка аналитична характеристика на естеството и оценка на 

достоверността на материала, върху който се градят приносите на дисертационния 
труд 

 
Предложеният труд има структурата и обема на дисертационен. След дефиниране 

на целта и конкретните задачи за изпълнение, се излага съдържанието му. В началото на 
всяка глава или раздел, се дефинира задачата, посочва се как ще се реши и се излага 
решението. Налице е  ясно видима хронология и причинно-следствена връзка. 
Литературат,а в състав от 77 заглавия, е цитирана коректно, а основните приноси са 
публикувани. 

 
5. Научно-приложни приноси на дисертационния труд (така като ги вижда 

рецензентът) 
Авторът претендира за шест научно-приложени и четири приложни резултата.  
Като приноси с научно-приложен характер, може да се приемат следните 

резултати:  
1. На основата на анализ е разработена примерна класификация на подходите за 

определяне на критичната информационна инфраструктура, в зависимост от 
критерии „използва ли се или не списък на критичните услуги“, „кой определя 
критичните услуги“ и „крайния резултат“; 

2. Обоснован е нов подход за определянето на КИ и КИИ, чрез въвеждане на 
йерархично свързани понятия, като всяко по-долно ниво  се получава чрез 
декомпозиция по функции на по-горното, започвайки от обществото и 
преминавайки последователно през неговите направления на функциониране 
(защита, осигуряване и развитие), услугите/секторите, които осигуряват 
функционирането, задачите, които се изпълняват, за да се осигурят услугите и 
се стигне до инфраструктурата, благодарение на която се реализират задачите; 

3. Дефинирани са „Формален модел на списъка на инфраструктурните обекти” и 
„Формален модел на обектите на информационната инфраструктура“. Моделите 
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съдържат съответно необходимата и достатъчна информация за описание на 
работоспособността на всеки инфраструктурен обект и за описание на 
информационната инфраструктура, в контекста на нейната работоспособност. 

4. Разработени са Модел на процеса на определяне на критичната информационна 
инфраструктура и алгоритми за неговата реализация. Доказани са адекватността, 
пълнотата и непротиворечивостта на алгоритмите, посредством методика за 
моделиране и описание на процеси и формален модел, с използване на апарата 
на Е-мрежите.  

 
Като резултати с приложен характер, могат да се посочат: 
1. Архитектура на информационна система за определяне на КИИ, на основата на 

Share Point и MS Office (MS Excel), в нейните три аспекта: оперативен, системен 
и технически. Определени са подсистемите и функциите и задачите, които 
трябва да изпълнява. 

2. Прототип на Информационна система за определяне на КИИ. 
 
6. Оценка за степента на личното участие на дисертанта в приносите 
Рецензентът не разполага с данни за подобни разработки от други автори. Според 

ръководителя, личното участие на докторанта в приносната част на дисертационния труд 
безспорно. 

 
7. Преценка на публикациите по дисертационния труд 
Основните приноси на дисертационния труд са намерили място в публикуваните 

материали. 
 
8. Използване на резултатите от дисертационния труд в научната практика 
Рецензентът не разполага с данни за използване на резултатите от дисертационния 

труд в научната практика, но е абсолютно убеден в тяхната висока приложна стойност. 
 
9. Оценка на съответствието на автореферата с изискванията за изготвянето 

му, както и на адекватността на отразяване на основните положения и приносите 
на дисертационния труд 

Авторефератът отговаря по обем и съдържание на изискванията. Като недостатък 
може да се отбележи, че в него не са намерили място схемите и таблиците, онагледяващи 
изследването на моделите от глава втора. Визуалното описание води до по-лесно 
възприемане и разбиране на материала, поради което е логично да присъства в 
автореферата, дори ако е за сметка на съкратена текстова част.   

 
10. Мнения, препоръки и критични бележки 
Основният принос на дисертационния труд е предложеният модел за определяне на 

КИИ. Важно достойнство на разработката е приведеното математическо доказателство 
на пригодността на модела.  Въпреки своята категоричност, все по-рядко, в подобни 
разработки доказателствата са в резултат на употреба на математически апарат.  

Визираните проблеми и направени препоръки по време на предварително 
обсъждане на дисертационен труд са коректно отразени в окончателния вариант. 

Все още се наблюдават печатни грешки, като размяна на символите в дума или 
използване на пълен член. 

Препоръчително е докторанта да продължи работата си в областта, за създаване на 
цялостен модел за защита на критична информационна инфраструктура, като следващата 
стъпка е оценка на риска за всеки отделен обект. 
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Изводи: 
 
1. Представеният за рецензиране научно изследователски труд е актуален като тема 

и завършен, от гледна точка на поставени и решени задачи. Налице са приноси с научно-
приложен и приложен характер. Дисертационният труд отговаря на изискванията за 
присъждане на образователна и научна степен „доктор”. 

2. Дисертантът е усвоил и е използвал в решаването на задачите на дисертационния 
труд, математически инструментариум и информационна технология, с което 
демонстрира професионални знания и умения. Той е в състояние самостоятелно, 
задълбочено, методично и обосновано да поставя проблем и да развива неговото 
решение. С това, образователната цел на докторантурата е постигната. 

3. В дисертационния труд е разработен оригинален модел за определяне на КИИ, с 
прототип на информационна система, които имат научно-приложна стойност. Давам 
своята положителна оценка. Предлагам да се присъди образователната и научна степен 
„доктор” в област на висше образование „Технически науки“, професионално 
направление „Комуникационна и компютърна техника“, научна специалност 
„Автоматизирани системи за обработка на информация и управление (на войските и 
оръжията)“ на Людмил Методиев МЕТОДИЕВ, докторант чрез самостоятелна 
подготовка в научна секция „Доктрини, концепции и поуки от практиката на ИПИО на 
Военна академия „Г. С. Раковски“. 
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