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ВОЕННА АКАДЕМИЯ „ГЕОРГИ С. РАКОВСКИ“ 

 

 

 

 

С Т А Н О В И Щ Е 

 

 

 

 

от проф. д.ик.н. Стефан Ангелов Симеонов 
катедра „Сигурност и безопасност” при Юридическия факултет на  

ВСУ „Черноризец Храбър“, 0888 929 428 

 

за дисертационния труд на Боряна Калчева Хинова 

 

на тема  

 

„Съвременни измерения на сигурността на информацията в  

държавното управление“ 

 

 

 

 

за придобиване на образователната и научна степен „доктор” 

в област от висше образование 9. „Сигурност и отбрана“, 

ПН 9.1. „Национална сигурност“, докторска програма 

„Организация и управление извън сферата на материалното производство“ 

(„Управление на сигурността и отбраната“) 
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 I. Представени документи за становище. 

 За изготвянето на становището са представени: 

1. Дисертационен труд, разработен от докторанта Боряна Калчева 

Хинова на тема „Съвременни измерения на сигурността на информацията 

в държавното управление“, обсъден в катедра „Политики, стратегии и 

отбранително планиране“, факултет „Национална сигурност и отбрана“, 

Военна академия „Георги Стойков Раковски“, гр. София на 30.06.2020 г. и 

предложен за защита пред научно жури. 

 2. Автореферат на дисертационния труд от 40 страници. 

 3. Три публикации на докторанта по темата на дисертационното 

изследване в рецензирани сборници от научни конференции, една от които 

под печат. 

 

 II. Оценка на представената документация 

  Приложената документация е достатъчна по обем и съдържание. 

Дисертационният труд, представен във вид, съответстващ на 

специфичните изисквания на първичното звено е с обем 189 стандартни 

страници с 12 фигури и 2 таблици. Съдържа списък на използваните 

съкращения, увод, изложение в три части, заключение, използвана 

литература включваща 160 източника.  

Авторефератът отразява съдържанието и резултатите от проведеното 

дисертационно изследване.  

 Не установих нарушения или пропуски в процедурата.  

 

 III. Актуалност на дисертационния труд 

Темата на дисертационното изследване „Съвременни измерения на 

сигурността на информацията в държавното управление“ е безспорна. 

Нейната значимост е повлияна от необходимостта да се издигне качеството 

на мениджмънта на информационната сигурност в държавното управлени 
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Актуалността е аргументирана от авторката с успешното решаване 

на практическите задачи в управлението, повишаването на ефективността 

на изпълнителната, съдебната и законодателната власт, с необходимостта 

от сигурна, пълна и достоверна информация за държавното управление и 

оптималното ѝ използване.  

Същността на изследването е разкриването на породилите се сложни 

обществени процеси при формирането на съвременните параметри и рамки 

за гарантиране на информационната сигурност в управленски, 

организационно-технологичен и програмно-технически аспект. 

 

 IV. Аналитична характеристика на дисертационния труд 

Информационната революция и възникването на обществото на 

знанието, в което информацията е основен ресурс, налагат преосмисляне 

на понятията сигурност, национална сигурност и информационна 

сигурност. Случващото се по своята същност предлага многопосочни и 

разнообразни възможности за развитие и прогрес, но едновременно с това 

генерира и нов тип рискове и заплахи за националната сигурност на 

държавите – рисковете и заплахите за тяхната информационна сигурност. 

Това разбиране бе водещо в работата по настоящото научно изследване и 

ни позволи да изпълним целта и основните научно-изследователски задачи 

на дисертационния труд - да представим състоянието на информационната 

сигурност в държавното управление към сегашния момент и да предложим 

организационно-правни мерки за повишаване на ефективността на 

управленските процеси чрез реализирането на интегрирана система за 

мониторинг и контрол на информационната сигурност при възникнали 

кризи като елемент от защитата на националната сигурност на страната. 

В процеса на изследователската работа бяха получени резултатите в 

областта на изследваната материя- ново знание за състоянието на 

информационните процеси в системата на държавното управление, като са 
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систематизирани и категоризирани възможностите за тяхното адекватно 

управление и са предложени нови подходи за тяхната защита в аспекта на 

националната сигурност.  

В резултат на извършените изследвания в научното дирене е защитена 

основната хипотеза на дисертационния труд, че държавното управление 

може да се разглежда като система от информационни процеси, които за да 

функционират безпроблемно, е необходимо да бъдат надеждно защитени, 

за да се гарантира качеството на информацията, използвана за генериране 

на адекватни управленски решения. Понятията „държавно управление” и 

„информационна сигурност”, анализирани през фокуса и в контекста на 

националната сигурност, придобиват ново и актуално звучене, а 

изведените механизми на държавното управление при реализирането на 

политиките за информационна сигурност на страната намират своето 

приложение чрез Системата за защита на националната й сигурност. Само 

компетентните държавни органи в условията на действащото 

законодателство могат ефективно да гарантират и защитават националните 

интереси, териториалната цялост и суверенитета на държавата, 

посредством провежданата от държавата политика в защита на 

стабилността на институциите при компетентно управление на процесите 

елиминиращи рисковете и заплахите за сигурността на държавата и 

запазването на икономическия и социален просперитет на страната. 

 

 V. Научни и практико-приложни приноси  

Подкрепям формулираните научни резултати от изследването:  

- Разширени са съществуващите и са изведени нови научни знания, 

свързани с мениджмънта на информационната сигурност в държавното 

управление, свързани с повишаването на ефективността на управлението 

на информационната cигуpноcт  на страната. 
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- Новост е разработената и предложената концептуална рамка на 

Система за мониторинг и контрол на информационните процеси при 

възникнали кризи в рамките на теорията за определяне на състоянието на 

информационните процеси в системата на държавното управление.  

- Самостоятелно дело са научно-приложните приноси, свързани с 

разработването на информационна органиграма на структурата, 

дейностите и функциите на Съвета по сигурността към Министерски 

съвет, представяща йерархичните равнища и взаимовръзките в системата, 

обединяваща държавните органи и институции.  

-Целесъобразни са препоръките за усъвършенстване на мениджмънта 

на защитата на информационната сигурност в държавното управление, 

съобразно актуализираните стратегически документи за осъществяване на 

политиката за национална сигурност на страната. 

 

 VI. Критични бележки, мнения и препоръки. 

В работата докторантката прокарва идеята за преосмисляне на 

понятията сигурност, национална сигурност и информационна сигурност. 

Това налага да се конкретизират новите рискове и заплахи за националната 

сигурност в аспекта на тяхната информационна сигурност.  

Като цяло целта и основните научно-изследователски задачи на 

дисертационния труд са изпълнени. Формулираните организационно-

правни мерки за повишаване на ефективността на управленските процеси 

чрез интегрирана система за мониторинг и контрол на информационната 

сигурност при възникнали кризи са пълноценен елемент от системата за 

защита на националната сигурност. 

Защитена и доказана е основната хипотеза на дисертационния труд, 

че държавното управление е система от информационни процеси, които за 

да функционират оптимално е необходимо да бъдат надеждно защитени, за 

да се гарантира качеството на информацията, използвана за структуриране 
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на адекватни управленски решения. Напълно съм съгласен с направените 

констатации, че понятията „държавно управление” и „информационна 

сигурност”, анализирани през фокуса и в контекста на националната 

сигурност, придобиват ново и актуално звучене, а изведените механизми 

на държавното управление при реализирането на политиките за 

информационна сигурност на страната намират своето приложение чрез 

Системата за защита на националната сигурност.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

 

Докторантът Боряна Хинова притежава теоретични знания и 

способности за провеждане на самостоятелни научни изследвания и 

изпълнява изискванията на Закона за развитие на академичния състав в 

Република България и Правилника за прилагането му.   

Предвид постигнатите научни и научно-приложни резултати при 

разработването на дисертационния труд на тема-„Съвременни измерения 

на сигурността на информацията в държавното управление”, давам своята 

положителна оценка и предлагам на уважаемото научно жури да присъди 

на докторантката Боряна Калчева Хинова образователната и научна степен 

“доктор” в професионално направление 9.1. „Национална сигурност”, 

научна специалност „Организация и управление извън сферата на 

материалното производство (Управление на сигурността и отбраната)”. 

  

20.08.2020 г.              проф. Д.н. Стефан Симеонов 

София  


