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от доц. д.н. инж. Милен Мирчев Иванов
Русенски университет „Ангел Кънчев“,
факултет „Юридически“,
катедра „Наказателноправни науки и сигурност“
на дисертационния труд на Боряна Калчева Хинова
на тема „СЪВРЕМЕННИ ИЗМЕРЕНИЯ НА СИГУРНОСТТА НА
ИНФОРМАЦИЯТА В ДЪРЖАВНОТО УПРАВЛЕНИЕ“,
представен за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ в
област на висшето образование: 9. „Сигурност и отбрана”, професионално
направление: 9.1. „Национална сигурност“, докторска програма
„Организация и управление извън сферата на материалното производство“
(„Управление на сигурността и отбраната“).
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1. Актуалност и значимост на разработвания научен проблем.
Информационната сигурност в информационната епоха е един от найважните

компоненти

на

сигурността

на

държавата,

защото

информационното пространство е мястото, където се осъществяват
основните социални дейности в съвременното общество. Свободният и
безопасен достъп до информационното пространство, сигурността и
защитеността на циркулиращите в обществото и отделните организации
информационни потоци са от жизнено значение за осигуряване на
възможностите за развитие и просперитет на отделната личност,
обществото и държавата като цяло. От своя страна, тези сложни обществени
процеси изискват формиране на нова регулационна рамка за гарантиране на
информационната сигурност в управленски, организационен и програмнотехнически аспект. На дневен ред стои въпросът за разработка на ефективни
политики, правила и процедури за информационна сигурност и защита на
класифицираната информация в органите на държавното управление. Това
поставя нови предизвикателства пред политиката за сигурност, която
обхваща не само общите насоки и приоритетите на държавното управление,
но и отделните секторни политики и съставящите ги компоненти.
Това, че авторът на дисертацията се е насочил към изследването на
изграждането и поддържането на съвременни информационни системи, чрез
които субектите, участващи в процесите на управление на държавата да
могат получават необходимия информационен ресурс за вземане на
ефективни управленски решения, показва че притежава необходимите
качества да открива и анализира актуални за съвремието ни проблеми.
Оценка на научните резултати и приносите на дисертационния
труд.
Съдържанието на дисертационния труд съответства на заявената за
изследване тема. Структурата на разработката е адекватна на издигнатата
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хипотеза и формулираните на нейна база основни изследователски задачи
като това допринася за успешното постигане на съответните резултати.
В изследването си докторантът демонстрира добра теоретична
подготовка и задълбочено познаване на съвременната наука в изследваната
област, като тези знания са приложени по един сполучлив и обоснован
начин. Изводите, направени в края на всяка глава и общите изводи,
заключения и препоръки от изследването са логично следствие от
извършените анализи.
Налице е обогатяване на съществуващите досега знания във науката и
по-специално на теорията и практиката за управление на сложни процеси,
свързани с държавното управление 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.
Авторството за декларираните научни и приложни приноси в
дисертационния труд и публикациите по него е несъмнено.
Като най-значим принос мога да откроя разработената от автора
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, специализирани в осъществяването на дейностите при
овладяване и разрешаване на възникналите кризи. Може най-отговорно да
смятаме, че досега няма публикувана подобно изследване на организацията,
законовата база и информационните потоци на държавното управление на
това ниво.
Приемем за валидни дефинираните приносни моменти и искам да
отбележа и тяхната безспорна научна значимост.
Безспорен е авторовият принос за получените резултати.
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2. Становище относно наличието или липсата на плагиатство.
В дисертационния труд, аз лично, не откривам признаци или факти,
които да навеждат към съмнения за плагиатство.
3. Критични бележки.
Рядко се срещат дисертационни изследвания, които да напълно
завършени ат научна гледна точка и да се постигнали толкова значими
резултати.
Хипотезата на научното изследване е фокусирана конкретно към това,
което е декларирал, че иска да изследва автора чрез заглавието на
дисертационния труд. Това се е отразило позитивно на цялостната
конструкция на изследването и на получените резултати.
Ясно личат способностите на докторатът да ни запознае с всички
аспекти на проблема, дори и такива, които са косвено свързани с него, като
по този начин, изложението има строга логична конструкция, а хипотезата
е доказана чрез валидни научни методи, като приоритетно се изясняват
първостепенните, свързани конкретно с дисертацията тези.
Използваният SWOT-анализ е достатъчно добре аргументиран, като
успешното му прилагане към изследвания проблем се отразява и на
правилното обобщаване на получените резултати и на изводите от тях.
Има дребни редакторски и стилистични забележки, които не влияят
на качеството на дисертационния труд.
4. Заключение.
Дисертационният

труд

е

задълбочено

самостоятелно

научно

изследване, което отговаря на изискванията на Закона за развитието на
академичния

състав

в

Република

България

за

придобиване

на

образователната и научна степен „доктор” от автора Боряна Калчева
Хинова.
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5. Оценка на дисертационния труд.
Давам положителна оценка на дисертационния труд на тема:
„Съвременни измерения на сигурността на информацията в държавното
управление” и съм съгласен на автора да се даде образователната и научна
степен „доктор”.
Дата: 12.08.2020 г. ...........................Член на научното жури ......................
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