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от професор, доктор Ангел Белчев Цолов, 

катедра Електроенергетика, Електротехнически Факултет, Технически

Университет - София 

на дисертационния труд на полк. инж. Людмил Методиев МЕТОДИЕВ

на тема; 

"МОДЕЛИ ЗА АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА КРИТИЧНА

ИНФОРМАЦИОIПIА ИНФРАСТРУКТУР А",

представен за придобиване на образователна и научна степен

,,доктор" 

професионално направление 5.3. ,,Комуникационна

и компютьрна техника", 

научна специалност ,,Автоматизирани системи 

за обработка на информация и управление" 
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1. Актуалност и значимост па разработвапия научен проблем.

Актуалността на дисертационния труд е свързана с доказаната 
несвършеност на съществуващата система за анализ, оценка и определяне 
на критичната инфраструктура и на свързаната с нея критичната 
информационна инфраструктура. В съвремеюшя информационен свят, 
въздействието върху информационните системи, проникването в 
ипформационните бази от данни, в системите за управление е регулярен 
процес, известен с названието кибернетична атака. Това води до все по

голяма значимост на зависимостта на съвременните общества от 

съществуващите мрежи, системи и инфраструктура. В съвременното 
общество много бързо се развиват информационните технологии и 
масовата им употреба при управлението на :критичната инфраструктура. 
Когато се говори за новите рискове и заплахи, на преден план излизат 
тероризмът, кибервойната и екологичните промели - все по-често 
обединени под наименованието 

"
хибридна война". В повечето случаи, 

подобно въздействие няма за цел "унищожаване" на противниковата 
информационна инфраструктура, а нарушения в нейната работа. Те са 
насочени основно към предизвикване на кризи, чрез които критичната 
инфраструктура да се извади от баланс и в един следващ етап да се 
възстанови и управлява. Работата по идентифициране и защита на 
критичната инфраструктура и критичната информационна инфраструктура 
е във фокуса на всички държави и този на Европейския съюз. В този 
смисъл актуалностга на разработвания в дисертационния труд проблем в 
научно и научно-приложно отношение е безспорна. 
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2. Обща характеристика и структура на дисертационния труд.

Методологията на дисертационното изследване е подбрана правилно 
и коректно. Насочена е както към постигане на целите и задачите, така и 
към доказването на основната научно -изследователска идея. 

Дисертационният труд, представен от полковник Людмил Методиев 
МЕТОДИЕВ на тема "Модели за анализ и оценка на критична 
информационна инфраструктура" е с общ обем от 162 стандартни 
страници. Структурата обхваща увод, три глави с изводи към всяка глава, 
общи изводи, заключение и приложения. Основния текст обхваща 139 
страници, 77 литературни източника и 3 приложения. Структурата, 
съдържанието и обема на дисертационния труд съответстват на
изискванията. Получените резултати са изчерпателно и коректно описани 
и според мен са достатьчни за постигане на поставената uел и изпълнение 
на поставените научни задачи. 
Обект на изследването е :критичната информационна инфраструктура. 
Предмет на изследването са подходите за анализ, оценка и определяне на 
критичната информационна инфраструктура. 
Цел на рецензираната работа е да се предложи цялостен и систематизиран 
подход за определяне на критичната информационна инфраструктура. 

3. Характеристика на научните и научно-приложните приноси в

дисертационвия труд. Достоверност на материала. 

В дисертационния труд са постиmати научно-приложните и приложни 
приноси. Те съдействат за по-детайлно и точно определяне на критичната 
информационна инфраструктура в зависимост от предлаганите услуги и 
изпълняваните във връзка с тях задачи, изключващо в определена степен 
субективните фактори. 
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4. Оценка на ваучните резултати и приносите на 

дисертационния труд. 
Основните научно-приложни и приложни приноси резултати от 

дисертационния труд на полк. Людмил Методиев водят до съзидателно 

увеличаване на знанията в предметната научна облает и представляват 

оригинално авторско развитие в изследваното научно направление. 

Считам, че дисертационния труд и получените приноси са дело на 

полк. Людмил Методиев и са резултат на задълбочено познаване, 

творческо изследване, адаnтиране и доразвиване на съвременните теории и 

практически подходи, пря:ко кореспондирайки с въпросите за определяне 
на критичната информационна инфраструктура. 

5. Оценка на публикациите по дисертацията и авторството.

Полк. Людмил Методиев е изготвил три самостоятелни доклада, два

от които са представени на Международни научни конференции и един е 

представен Научна конференция. Изготвил е един доклад в съавторство. 

Представените публикации по темата на дисертационния труд показват, че 

резултатите от научното изследване са коректно представени пред 

научната общност и допринасят за доказването на научната хипотеза. 
Стилът на автора е задълбочен, достьпен, академичен. Според мен, 

посочените публикации представляват съществена част от изследването и 

отразяват получените резултати в него. 

6. Становище отпоено наличието или липса на плагиатство.

Съдържанието и стилът на изложение, според рецензента, са

убедително доказателство за безспорно лично участие на докторанта в 

приносната част на дисертационния труд. 
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7. Литературна осведоменост и компетентност на докторанта.

Авторът познава в детайли състоянието със съществуващи

процедури за определяне на КИ и КИИ. Отпася се творчески, бих казал 

прекалено критично към съществуващия литературен материал. Все пак с 

rодините методите и алгоритмите се променят. Използваните източници в 

дисертацията са 77 броя. 

8. Оценка за автореферата.

Авторефератът е разработен съrласно изискванията и отразява в

пълен обем същнос1Та, методологията и резултатите на изследването. 

9. Критични бележки.

Към работата нямам съществени забележки. Постигнати са и са

nреизпълнени основните изисквания за критериите за научно 

образователна степен доктор. Имам две препоръки: 

1. Да се оптимизира начинът на въвеждане на информативните

величини в разработения софтуер (макросите в excel).

2. Да се ориентират следващите публикации към списания и

конференции с импакт фактор. Това ще е необходимо за

следващите стъпки в развитието на кандидата.

10. Личин впечатления и друrи въпроси, по които рецеизентът

смята, че трябва да вземе отношение. 

Полковник Людмил Методиев Методиев притежава, както отлично 

образование, така и богат професионален опит. 

Нямам съвместни публикации с кандидата. 
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11. Заключение.
Разработеният дисертационен труд от полковник Людмил Методиев

Методиев на тема "Модели за анализ и оценка на критична
информационна инфраструктура" по съдържание, обем и структура
отговаря на изискванията за придобиване на образователна и научната
степен "доктор", регламентирани в Закона за развитието на академичния
състав в Република България и Правилника за неговото прилагане.
Справката за изпълнение на минимални национални изисквания за ОНС
,,доктор" в облает на висше образование 5.,,Технически науки'',
професионално направление 5.3. Комуникационна и комmотьрна техника",
научна специалност "Авrоматизирани системи за обработка на
информация и управление" за полковник Людмил Методиев Методиев
показва 90 точки при необходими 80 точки.

12. Оценка на дисертационния труд.
Представената работа по крива изцяло изискванията за

дисертационен труд. Докторантът е способен да решава сложни задачи,
както е видно от предложения материал. Има съществени приложни и
научно-приложни приноси като резултат от разработката. Видно е, че
докторантът е изграден научен работник.

Работата напълно съответства на изискванията за получаване на
образователна и научна степен "доктор" съгласно "Закона за развитие на
академичния състав в Република България" и неговия правилник. Давам
положнтелна оценка на днсертацнята и предлаrам на научното жури
да бъде присъдена образователно-научна степен "доктор" на
полковник Людмил Методнев Методнев.

Дата: 17.06.2020 г.
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