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1.Актуалност и значимост на разработвания научен проблем. 

Видеонаблюдението заема основно място в поддържането на 

сигурността и продължава да се развива с бързи темпове. Тези системи 

вече не са единични и локални, а се превръщат в умни и централизирани с 

огромна изчислителна мощ. Затова се очаква с оглед на съвременните 

заплахи в сферата на сигурността, те да покрият всяко едно място, което е 

изложено на риск и да започнат реално да действат превантивно.  

Актуалността на дисертационния труд се определя от последните 

достижения на системите за видеонаблюдение, свързани със съвременните 

заплахи за сигурността в световен мащаб, така и  в Република България. 

В съвременни условия в обществото се натрупват дефицити от 

различни видове сигурност. Тези загуби е възможно да покрият 

съвременните системи за отдалечено видеонаблюдение за корпоративни 

нужди, което същевременно подпомага сигурността и бизнес процесите в 

обществото.  

 

2.Оценка на научните резултати и приносите на дисертационния 

труд. 

Декларираните научни резултати и приноси са лично дело на Емил 

Георгиев. Те могат да се посочат като логичен завършек на теоретическото 

описание на проблемите за проектиране на отдалечено видеонаблюдение 

за целите на корпоративната сигурност и са в пряка връзка с практическата 

им реализация. Приемам за обективни и достоверни следните научни и 

научноприложни приноси: 

 

 



НАУЧНИ ПРИНОСИ 

1.Извършена е  комплексна и всеобхватна класификация на 

съвременните компоненти на системите за отдалечено видеонаблюдение, 

като са потвърдени и идентифицирани нови техни характеристики. 

2.Разработен е авторски теоретичен модел за проектиране на системи 

за отдалечено видеонаблюдение, който е обвързан с финансовата рамка на 

проекта. 
 
НАУЧНОПРИЛОЖНИ ПРИНОСИ: 
1.Разработена е авторска структурно – логическа процедура за 

проектиране на видеосистеми за отдалечен достъп и тя е заложена в 

разработвания програмен продукт, с чиято помощ се оптимизира и 

унифицира този процеса . 

2.Формулирани са целесъобразни направления за повишаване 

ефективността на използването на системите за отдалечено 

видеонаблюдение и залагане на минимални изисквания към тях,  в интерес 

на националната и корпоративната сигурност. 

3.Систематизирани са всички технически съкращения срещнати в 

научно-изследователската дейност по темата за системи за отдалечено 

видеонаблюдение. 

 

3.Критични бележки. 

Като цяло дисертационния труд представлява актуална и добре 

обоснована теоретическа разработка с изявени функционални връзки на 

теорията и практиката. Бележките биха могли да се приемат и като 

препоръки в бъдещата работа: 

- част от изводите в отделните глави и общите изводи са доста 

подробни. Добре би било да са по кратки; 

- допуснати са неточности и редакционни грешки, характерни за 

този тип изследвания; 



- анализът на отделни параграфи има по-скоро описателен и 

констативен характери не може ясно и точно да изрази 

становишето на автора и да се определят неговите приноси. 

Отразените по-горе бележки не намаляват стойността на получените 

в дисертационния труд резултати. 

 

4.Заключение. 

Предложената дисертация от Емил Гоергиев е завършен труд със 

значителни научни и научно-приложни приноси и е в пълно съответствие с 

изискванията на Закона за развитие на академичния състав на Република 

България и Правилника за неговото прилагане за придобиване на 

образователна и научна степен „доктор”. 

 

5.Оценка на дисертационния труд. 

Като отчитам качествата на дисертационния труд и постигнатите в 

него резултати, като член на научното жури оценявам положително 

дисертационния труд и давам своя положителен вот.  

Предлагам на уважаемото научно жури да присъди на ЕМИЛ 

ЖИВОМИРОВ ГЕОРГИЕВ образователна и научна степен „доктор” за 

разработения труд на тема „Създаване на модел за проектиране на 

отдалечено видеонаблюдение за целите на корпоративната 

сигурност“, научна област 9.”Сигурност и отбрана”, професионално 

направление 9.1. „Национална сигурност”, научна специалност 

„Военнополитически проблеми на сигурността“. 
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