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ВОЕННА АКАДЕМИЯ „ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ“ 

 

 

СТАНОВИЩЕ 

 

от доцент, доктор на науките Георги Благов Торнев 

катедра „Комуникационни и информационни системи“,  

факултет „Командно-щабен“ на ВА „Г.С.Раковски“ 

 

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 от 

висше 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“) 

 

1. Актуалност и значимост на разработвания научен проблем.  

Сигурността на информационната сфера от гледна точка на 

всеобхватния подход е с определящо значение за Националната сигурност 

на държавата. От съществено значение за разглеждания предмет на 

изследването са информационните дейности: добиване, обработване; 

разпространение (изобразяване) и съхраняване на информация. Тези 

дейности могат да бъдат представени като информационни процеси: 

Добиване - търсене на източници на информация, подбирането й по 

дадени критерии и първична регистрация. Обработване - анализ и синтез 

(интерпретация) се извлича нова информация. Разпространение 

(изобразяване) - привеждане на информацията в подходяща форма и 

предоставянето й на заинтересованите получатели. Съхраняване на 
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информация – за пренасянето й във времето е необходима да се оформи, 

подреди и структурира, за да се осъществи лесен достъп до нея. 

Сигурността на държавата се постига чрез един или няколко от 

инструментите на властта – военен, икономически, политически, 

информационен, граждански. Тези основни постановки са намерили място 

и в дисертацията. 

Темата на дисертационен труд съответства на основното съдържание 

на разработката. Предметът и обектът на изследването са определени 

правилно. Формулирани са цел и основни научно изследователски задачи. 

Това е позволило на докторанта пълно, задълбочено и обосновано да 

изследва и разработи всички въпроси свързани с темата на дисертацията и 

да получи резултати съответстващи на посочените научноизследователски 

задачи. 

Положителните страни в дисертацията е отличното обобщение на 

същността, съдържанието и характеристиките на информацията, процесите 

на нейното разпространение, което е от съществено значение за формиране 

на способи и мерки за подобряване на информационната сигурност в 

органите на държавната власт при управлението на кризи.  

Формулирани са принципи за осъществяване на информационната 

сигурност в рамките на държавното управление. Разкрит е характера и 

типологията на процесите на управление на държавните органи, а също 

основни аспекти от състоянието на информационната сигурност на 

България. 

Предложени са механизми за оптимизиране на информационната 

сигурност в държавното управление. Дефинирана е информационната 

сигурност в процесите на държавното управление при кризи. Предложено е 

оптимизиране на механизмите на държавното управление при защита на 

информационната сигурност като елемент от националната сигурност на 

страната.  

 

2. Оценка на научните резултати и приносите на дисертационния труд  

Приемам заявените от автора научни и научно приложни приноси, 

които се свеждат до адаптиране на метода за SWOT анализ за изследване на 
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състоянието на управлението на информационната сигурност в държавното 

управление. 

Чрез използваният функционално-структурен анализ са обогатени 

знания за изследване на дейността и взаимодействието на държавните 

органи от системата за национална сигурност.  На тази основа се предлагат 

организационни и правни мерки чрез които да се повиши ефективността на 

управленските процеси  

Приносите на дисертационния труд са изцяло дело на автора. 

 

3. Критични бележки и препоръки.  

 3.1. Цялостната работа на Боряна Хинова заслужава безспорна 

адмирация и би спечелила още малко, ако се разшири оценката на 

рисковете, особено в конфликтна среда. 

3.2. Препоръчително е позоваването на стандартите БДС EN ISO/IEC 

27хххх за информационна сигурност от серията БДС 27ххх Информационни 

технологии. Методи за сигурност, а също така стратегията . 

3.3. Предимство би било, ако са формулирани ограничения в увода на 

дисертационния труд. 

3.4. С резултатите е желателно да бъдат запознати държавните 

институции, занимаващи се със сигурността на информацията на всички 

нива на управление. Същите могат да бъдат използвани в учебния процес на 

висши учебни заведения, занимаващи се с въпросите на информационната 

сигурност. 

Държа да посоча, че тези бележки по никакъв начин не омаловажават 

доказаните научни приноси на докторантката. 

4. Заключение. 

Дисертационния труд е лично дело на докторанта. Представлява 

задълбочен и завършен научен труд по доказан актуален проблем. 

Постигнати са значими научни и научно-приложни приноси, което отговаря 

на изискванията на Закона за развитие на академичния състав за 

придобиване на образователната и научна степен „доктор”.  
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Авторът демонстрира отлични познания и способност за извършване 

на научни изследвания, което ми дава пълното основание да подкрепя 

предоставения дисертационен труд. 

 

12. Оценка на дисертационния труд..  

Предлагам убедено на уважаемите членове на научното жури да 

присъдят на Боряна Калчева Хинова образователната и научна степен 

„доктор” за разработения труд на тема на дисертационния труд на тема 

„СЪВРЕМЕННИ ИЗМЕРЕНИЯ НА СИГУРНОСТТА НА 

ИНФОРМАЦИЯТА В ДЪРЖАВНОТО УПРАВЛЕНИЕ“, представен за 

придобиване на образователната и научна степен „доктор“ в област от 

висше 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). 

  

Дата: 19.08.2020                        Рецензент доц. д.н. ..................Георги Торнев  

 

 


