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1. Актуалност и значимост на разработвания научен проблем 

В представения от инж. Емил Живомиров Георгиев дисертационен труд на 

тема „Създаване на модел за проектиране на отдалечено видеонаблюдение за 

целите на корпоративната сигурност” е формулиран научен проблем с 

изключително важно значение  за теорията и практиката на частните и публични 

субекти при изграждането, използването и  регулацията на системите за 

отдалечено видеонаблюдение. 

Темата на дисертационния труд е особено актуална от гледна точка на 

развитието и  достиженията на системите за отдалечено видеонаблюдение и 

тяхното приложение, както при изграждането структури за сигурност в 

корпорациите, така и в публичния сектор за повишаване  сигурността на 

гражданите при спазването на техните конституционните права. 

Съдържанието на представения дисертационен труд напълно съответства на 

неговата тема и изцяло я покрива. Обемът на представените научни изследвания 

изчерпват в достатъчна степен зададената тема и представляват един цялостен и 

завършен в зададените от темата граници научен труд. 

В дисертациония труд има редица положителни страни, които могат да 

бъдат формулирани в няколко области: 

 извършени са задълбочени научни изследвания в относно 

нормативната уредба за изграждане и експлоатиране на системи за отдалечено 

видеонаблюдение и техническите характеристики на техните компоненти. 

 постигнати са редица практико-приложни резултати, като са 

формулирани насоките за усъвършенстване практическата дейност на частните 

и публични стопански субекти при разработването на законови и нормативни 

документи на Република България, както и вътрешни правила и инструкции които  

регулират изграждането на системи за видеонаблюдение като количество, 



 

качество и способности, с опция за интеграция в една бъдеща Национална мрежа 

за видеонаблюдение. 

Поставената научна цел и научноизследователските задачи са решени. 

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

Научните приноси на инж. Емил Георгиев се заключават с обогатяването на 

съществуващата теория в областта на изграждането на интелегентни системи за 

сигурност. 

Научно-приложните приноси в дисертационния труд се отнасят до 

формулирането на целесъобразни направления за подобряване работата по 

използването на системите за видеонаблюдение, чрез създадаването на 

национално бюро за видеонаблюдение, което да контролира изграждането на 

системите за отдалечено видеонаблюдение във всички публични зони, спазването 

на нормативните и законови регулации и изграждането на Национална мрежа за 

видеонаблюдение чрез интегриране на всички публични камери независимо от 

собствеността им за повишаване  сигурността на гражданите. 

Предложен е модел на иновативни решения за оптимизация на бизнес 

процесите, приложим и използваем при практическо реализиране на бизнес-

предприятия в сферата на ЧОД. 

Създаден е програмен продукт, за изграждане на видеосистеми за отдалечен 

достъп при проектиране,  

Представеният дисертационен труд е самостоятелно научно-теоретично 

изследване с ярка практическа насоченост.  

Считам, че постигнатите резултати, заявените в дисертационния  труд  

научни и научно-приложни приноси са лично дело на докторанта. 

Публикациите на автора имат отношение към направените изследвания в 

дисертационния труд и напълно съответстват на неговата тема.Същите са 



 

публикувани  в сборници от научни форуми на – ВА “Георги Стойков 

Раковски”през 2017, 2018 г. и ВВМУ “Никола Йонков Вапцаров” през  2015 г. 

 

3. Критични бележки 

Наред с положителното в дисертационния труд на инж. Емил Георгиев  са 

допуснати и известни слабости: 

Част от общите изводи и изводите към отделните глави не са формулирани 

точно,  звучат доста декларативно и не предполагат извеждането на научни и 

научно приложни приноси. 

Налице са някои редакционни и правописни грешки, които не намаляват и 

не омаловажават достойнствата на дисертационния труд и постигнатите 

резултати. 

 

4. Заключение 

На основата на направения анализ на представения ми за становище 

дисертационен труд мога да категорично да посоча, че той представлява 

задълбочено и самостоятелно научно изследване в областта на военното 

лидерство с ясно изразени научни и научно-приложни приноси.  

Представения дисертационен  труд с автор инж. Емил Живомиров 

Георгиев и автореферата към него напълно отговарят на изискванията за 

придобиване на образователна и научна степен „доктор”, заложени в Закона за 

развитие на академичния състав и Правилника за неговото прилагане. 

 

 

 



 

5. Оценка на дисертационния труд 

Предвид посоченото давам положителна оценка на предложения за 

становище дисертационен труд на тема „Създаване на модел за проектиране на 

отдалечено видеонаблюдение за целите на корпоративната сигурност” и 

предлагам на уважаемото научно жури да бъде присъдена образователната и 

научна степен „доктор” на инж. Емил Живомиров Георгиев в научната област - 

9 “Сигурност и отбрана” по професионално направление – 9.1 „Национална 

сигурност”.  

  

06.07.2018 г.                                                Член на научното жури: 

                                                                  доцент д-р                        Иван Панчев 
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