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СТАНОВИЩЕ 

от проф. д-р инж. ИЛИЯ ГЕОРГИЕВ ИЛИЕВ 

Технически Университет- София 

на дисертационния труд на ЛЮДМИЛ МЕТОДИЕВ МЕТОДИЕВ 

на тема "l\tIОдЕЛИ ЗА АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА КРИТИЧНА 
ИНФОРМАЦИОННА ИIIФРАСТРУКТУРА ", 

представен за придобиване на образователната и научна степен "доктор" в 
професионално направление 5.3. ,,Комуникационна и компютьрна 
техника", научна специалност "Автоматизирани системи" 



1. Актуалност и значимост на разработвания научен проблем.

Настоящите информационни и комуникационни технологии промениха 

не само количествено, по и качествено индустрията, селското стопанство, 

икономическото управление, образованието, здравеопазването, културата, 

обществения живот, политиката, сигурността. Позволиха интензифицирането и 

автоматизирането на множество процеси, промениха начина на живот и 

мирогледа на хората. Този естествен еволюционен процес обаче е свързан с 

решаване на множество проблеми, произтичащи и от реалните заплахи за сриване 

на цялата информационна система, както в инфраструктурно, така и в 

организационно отношение. 

Целта на представепия дисертационеп труд е да се предложи цялостен и: 

систематизиран подход за определяне на критичната информационна 

инфраструктура, която може да доведе до появата на този проблем. Значимостта 

на представеното изследване се определя от мястото и ролята на критичната 

информационна инфраструктура по осигуряване целостта и надеждното 

функциониране на инфраструктура на страната и в частност на Министерството 

на отбраната и Българската армия. 

В тази връзка актуалностга на дисертацията е бсзспорна и чрез 

резултатите представени в 11ея се рсшават част от проблемите за осигуряване 

управлението и защитата на информациш111ите инфраструктури. 

Темата на дисертационния труд напълно съответства на постигнатите 

резултати и основното съдържание на разработката. Те са постиrнати чрез 

прилагане на възможпостите на новите информационни технологии, 

съвременните методи и инструменти на структурно-функционалния и 

обектно-ориентирания анализ, па системния анализ и синтез и на 

архитектурния подход за структурно-функционално описание. 



2. Оценка на научните резултати и приносите на дисертационния

труд. 

Дисертантът претендира за шест приноса, които имат научно-приложен и 

приложен характер. Всички те са в резултат на решените задачи в дисертацията 

и са напълно основателни. Приемам научно-приложните и приложните приноси, 

така както са структурирани в дисертацията. 

Създадена е нова примерна класификация на подходите за определяне на 

критичната информационна инфраструктура в зависимост от критерии, свързани 

с критичните услуги и крайния резултат. Обоснован е нов подход за определяне 

на критична инфраструктура и критична информационна инфраструктура чрез 

въвеждане на йерархично свързани елементи и декомпозиция по функции, 

услуги/сектори, инфраструктура и задачи. Дефинирани са формални модели на 

инфраструктурните обекти, които дават възможност за оценка на 

работоспособността на всеки от тях и на инфраструктурата като цяло. 

Разработени са нов модел и алгоритми на процеса на определяне на критичната 

информационна инфраструктура. Адекватността, пълнотата и 

непротиворечивостта на алгоритмите са пробирани чрез апарата на Е-мрежи. 

Приносите и резултатите с приложен характер доказват не само 

адекватността на предложсните подходи и методи, но и позволяват резултатите да 

бъдат използвани на практика. Все повече важни сектори и услуги от обществено 

икономическия живот могат да се причислят към КИ и съответно КИИ, като 

тенденцията е този процес да обхванс всички обществено икономически системи, 

които са от съществено значение за функционирането на обществото. 

Приносите и резултатите обогатяват съществуващи знания, имат 

приложение в практиката и са дело на докторанта. Публикациите по 

дисертацията са общо 4 па брой в реферирани издания от национални и 

международни научни форуми в Република България. Докторантът е 

единствен автор на три от тях. Няма отбелязани цитирания. 



3. Становище отпоено наличието или липсата на плагиатство.

Не е забелязано плагиатство в дисертационния труд и в публикациите 

по него. Авторът коректпо е цитирал чуждите идеи и чуждите авторски

права.

4. Критични бележки.

Нямам съществени забележки. Смятам, че разработваната тематика от 

дисертацията е съвременпа и важна и за това препоръчвам на полковник 

МЕТОДИЕВ да продължи и в бъдеще работи по нея, като създаде колектив и 

привлече други млади колеги в тази облает под формата на докторантури, 

дипломни рабnти, сътрудничсство с колеги от страната и чужбина. 

5. Заключение.

Представената работа има необходимите качества на дисертационен труд.

Докторантът се е изявил като изграден научен работник, способен самостоятелно 
да решава сложни задачи. Реализирани са съществени научно-приложни и 
приложни приноси. Направените по-горе препоръки не омаловажават
положителната обща оценка. 

Работата напълно съответства на изискванията за получаване на 
образователна и научна степен "доктор", съгласно "Закона за развитието на 
академичния състав в Република България" и неговия правилник. Давам

положителна оценка 11а дисертация и предлаrам на научното жури да бъде 

присъдена образовател110-11аучна степен "доктор" на полковник Людмил 

Методиев Методиев. 

Дата: 16.06.2020 

Изготвил становището: ............. ...... .
/проф. д-р инж. Илия Илиев 


