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1. Актуалност и значимост на разработвания научен проблем. 

Разработеният от полковник инж. Людмил Методиев Методиев 
дисертационен труд е посветен на един актуален проблем, както в научно, 
така и в приложно отношение. Това се определя от факта, че елементите от  
критичната информационна инфраструктура, като важен компонент на 
критичната инфраструктура, често се явяват потенциален обект на редица 
киберзаплахи. Това от своя страна е предпоставка за сериозни нежелани 
последствия върху критичната инфраструктура като елемент на 
националната сигурност. Всичко това обуславя необходимостта от 
разработване на методика за определяне на критичната инфраструктура, 
което ще допринесе за прилагане на съответни ефективни средства за 
нейната защита.  

По тематиката на представения от автора дисертационен труд има 
някои разработки, разглеждащи постановките, заложени в съвременните 
концепции на ЕС, както и международния опит, но те са недостатъчно 
пълни или отразяват спецификата на отделните страни. Ето защо 
изследвания от този вид са полезни, както като теоретични разработки, 
така и като поуки от практиката в разглежданата област. 

У нас все още не съществува цялостен прецизен модел за анализ, 
определяне и оценка на критичната информационна инфраструктура в 
зависимост от предлаганите информационни услуги. Успешното решаване 
на такава задача е възможно само чрез създаване на съответен модел на 
процеса, както и методология за определяне на критична информационна 
инфраструктура. На този проблем е посветен дисертационния труд на 
полковник инж. Людмил Методиев. 

В дисертационния труд новост представляват разработената 
архитектура на програмно осигуряване за определяне на критичната 
информационната инфраструктура на Министерството на отбраната и 
Българската армия, предложените модел на процеса на определяне 
критичната информационна инфраструктура, и формалните модели на: - 
списъка на инфраструктурните обекти  и - обектите на информационната 
инфраструктура.  

2. Оценка на научните резултати и приносите на 
дисертационния труд. 

Приносите в дисертационния труд имат научно-приложен и 
приложен характер и се свеждат до изследване на нови проблеми и 
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обогатяване на съществуващи технологии и методи с цел решаване на 
специфични задачи и приложение на резултатите в практиката.  

Научно-приложните приноси са свързани с разработване на 
класификация на подходите за определяне на критичната информационна 
инфраструктура на базата на дефинирани критерии. Обоснован е нов 
подход за определянето на критичната инфраструктура и критичната 
информационна инфраструктура чрез прилагане на йерархично 
функционална декомпозиция на дейностите, услугите и задачите. 
Дефинирани са формални модели на - списъка на инфраструктурните 
обекти и - на обектите на информационната инфраструктура, описващи 
работоспособността съответно на всеки от тези обекти. Разработени са 
модел на процеса на определяне на критичната информационна 
инфраструктура и алгоритми за неговата реализация, като са доказани 
адекватноста, пълнотата и непротиворечивостта им, посредством 
прилагането на Е-мрежовите модели.  

В приложен аспект е предложен прототип на информационна 
система за определяне на критична информационна инфраструктура, на 
базата на разработена архитектура с оперативен, системен и технически 
изгледи. 

Като приложение на научните постижения в практиката може да се 
посочи разработеното програмно осигуряване за определяне на критичната 
информационна инфраструктура в средата на Автоматизираната 
информационна система за управление на документни и работни потоци на 
Института за перспективни изследвания за отбраната (Приложение 2), с 
използване на информационни технологиии на платформата на MS 
SharePoint Portal Server и програмния продукт за таблични изчисления, 
бази данни и анализи - MS Excel (Приложение 3). 

Приносите в дисертационния труд са лично дело на докторанта и са 
по докторска програма „Автоматизирани системи за обработка на 
информация и управление”.  

Авторефератът съответства на изискванията на регламентиращите 
документи и в достатъчна степен отразява коректно основните моменти в 
съдържанието на дисертационния труд по подходящ начин. 

3. Становище относно наличието или липсата на плагиатство. 
Не ми е известно да е получен неанонимен и мотивиран писмен 

сигнал за установяване на плагиатство в дисертационния труд и/или в 
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публикациите по него. 
4. Критични бележки. 
Предложената от докторанта полк. Людмил Методиев научна 

разработка не съдържа съществени слабости, поради което нямам особени 
критични бележки. Срещат се някои неточности от технически характер, 
като например непълно цитиране в литературните източници на уеб 
сайтове (от 56 до 60). За по-голяма прегледност в разработки от този тип се 
препоръчва представяне на методика на изследването, по която то се 
провежда, с онагледяваща схема. 

Посочените критични бележки не подлагат на съмнение качеството на 
получените резултати и принос. 

5. Заключение. 
В дисертационния труд са постигнати необходимите по количество и 

качество научно-приложни и приложни резултати.  
Дисертационният труд отговаря на изискванията на Закона за 

развитието на академичния състав в Република България, Правилника за 
неговото прилагане и Правилника за развитие на академичния състав във 
Военна академия „Г. С. Раковски” за придобиване на образователна и 
научна степен „доктор”. Препоръчвам на докторанта в бъдеще да 
продължи работата си в това направление.  

6. Оценка на дисертационния труд. 
Като имам предвид обемът и качеството на дисертационния труд, 

посочените научно-приложни и приложни резултати и възможностите на 
кандидата за последваща научна работа, давам своята положителна 
оценка и си позволявам да предложа на почитаемото научно жури да 
присъди на полковник инж. Людмил Методиев Методиев образователната 
и научна степен „ДОКТОР” в област на висшето образование 5. 
Технически науки, професионално направление 5.3. Комуникационна и 
компютърна техника, докторска програма „Автоматизирани системи за 
обработка на информация и управление“ за разработения от него 
дисертационен труд на тема: „Модели за анализ и оценка на критична 
информационна инфраструктура“.  
 
17.06.2020 г.                         Изготвил становището:                                       
 

(доц. д-р инж. Веселина Александрова Гагъмова) 
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