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1. Актуалност и значимост на разработвания научен проблем. 

Актуалността на дисертационния труд на инж. Емил Живомиров 

Георгиев се определя от наложилата се тенденция за бързо развитие и  

последните достижения на системите за видеонаблюдение, свързани със 

съвременните заплахи за сигурността както в световен мащаб, така и в 

Република България. В условията на продължаващият дълъг преход от 

планова към пазарна икономика и посттравматичните последици от 

последната световна икономическа криза, повече от всякога, в обществото 

се натрупват дефицити от различни видове сигурност. Именно тези 

дефицити се опитват да покрият съвременните системи за отдалечено 

видеонаблюдение за корпоративни нужди, което същевременно подпомага 

и сигурността на бизнес процесите.  

Поуките от практиката при изследване на системите за отдалечено 

видеонаблюдение за корпоративни нужди в Република България и света, 

както и техния принос за бизнеса и сигурността сочи, че реалните 

резултати се определят не толкова от потенциалните, колкото от 

реализираните способности, което е в пряка зависимост от прецизната 

оценка на ситуацията, точното определяне на риска и вероятния характер, 

време и място на възникване на заплаха и затова следва пълно изучаване 

на етапите при планирането за изграждане на нови системи за отдалечено 

видеонаблюдение за корпоративни нужди 

Това определя проблема за съществуващо противоречие между 

високите изисквания за провеждане отдалечено видеонаблюдение в 

контекста и големия дисбаланс между липсата на експертния потенциал 

при възложителите и факта, че изпълнителите, водени от комерсиални 

цели, не споделят най-добрите практики с инвеститора, което се отразява 

негативно на крайния резултат и не носи необходимите икономически 

ползи.  
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От друга страна, за да се предизвика определена реакция, водеща 

към усъвършенстване на  подходите за планиране на видеонаблюдението   

в съвременните условията в дисертацията са представени и обосновани 

причините, които налагат да се извърши класификация на съвременните 

компоненти за видеонаблюдение, както и да се изследват етапите на 

проектиране на нови такива системи, като се създаде универсален 

теоретичен модел с оглед създаване на софтуерен продукт с практико-

приложна стойност. 

Безспорно е, че изискванията към видеонаблюдението, към неговите 

способности и към анализа и оценката на риска поставят нови 

предизвикателства в теоретичен и практичен план за проектиране на 

отдалечено видеонаблюдение за целите на корпоративната сигурност 

анализиране на условията за изпълнение и на тази основа да се изведат 

основните подходи за създаване на модел за проектирането му, част от 

решаването на които са включени в целта на дисертационния труд. 

Проучванията на специализираната литература показват, че на 

национално равнище теоретичните разработки са съсредоточени основно 

върху локално видеонаблюдение, а не са направени пълни и системни 

изследвания отдалечено видеонаблюдение и разработките на модели за 

неговото организиране са непълни. Тези аргументи смятам са достатъчни, 

за да се определи актуалността на проблема.  

По представения от автора дисертационен труд няма подобни и 

сходни разработки и не са открити системни изследвания за проектиране 

на отдалечено видеонаблюдение за целите на корпоративната сигурност. 

Основното съдържание на дисертационния труд на инж. Емил 

Живомиров Георгиев напълно съответства на формулираната тема. 

В дисертационния труд са представени факти, извършени са редица 

анализи и изводи във всяка глава, а в обобщен вид са изложени 
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предложенията на автора в хронологичен ред и обвързани помежду си 

като необходимост. 

Затова всяко едно изследване, което изучава новите тенденции или 

обобщава натрупания опит в тази област, има важно познавателно 

значение. В този контекст предлаганият за обсъждане дисертационен труд 

е безспорно актуален и се отнася към един от важните аспекти на 

проектирането на системи за отдалечено видеонаблюдение. 

2. Оценка на научните резултати и приносите на 

дисертационния труд. 

Декларираните от докторанта научни и практико-приложни приноси 

са лично дело на инж. Емил Живомиров Георгиев. Те могат да се обобщят 

като обогатяване и доразвиване на съществуващите знания, доказване на 

нови факти и твърдения и предложения за приложение на резултатите в 

практиката. 

По-конкретно обобщените научни и практико-приложни приноси 

могат да се формулират като: 

1. Извършена е  комплексна и всеобхватна класификация на 

съвременните компоненти на системите за отдалечено видеонаблюдение, 

като са потвърдени и идентифицирани нови техни характеристики и е 

разработен авторски теоретичен модел за проектиране на системи за 

отдалечено видеонаблюдение, който е обвързан с финансовата рамка на 

проекта. 

2. 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 процес, като са формулирани целесъобразни направления 

за повишаване ефективността на използването на системите за отдалечено 
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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. 

Резултатите от дисертационния труд имат практическо и научно 

приложение и са една добра теоретична основа за по-нататъшни 

задълбочени изследвания в тази научна област. Част от постигнатите 

резултати са верифицирани чрез четири публикации, свързани с 

дисертационния труд, а значителна част от тях са в основата на 

изследванията.  

Считам, че авторът е изложил последователно проблема от гледна 

точка - структурно-логическа процедура за проектиране на видеосистеми 

за отдалечен достъп, която е заложена в разработвания програмен 

продукт. 

3. Критични бележки 

Към представеният ми за становище дисертационен труд имам 

следните критични бележки: 

- наложените ограничения стесняват рамките и дълбочината на 

извършените в дисертационния труд изследвания; 

- част от формулираните изводи не съдържат и не отразяват пълно 

същността на изследването; 

- допуснати са неточности и редакционни грешки, характерни за 

този тип трудове. 

Отразените по-горе критични бележки не намаляват стойността на 

получените в дисертационния труд резултати. 

4. Заключение 

 Предложеният от инж. Емил Живомиров Георгиев дисертационен 
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труд  на тема:  „Създаване на модел за проектиране на отдалечено 

видеонаблюдение за целите на корпоративната” е задълбочен, завършен 

научен труд със значителни научни и практико-приложни приноси и в 

пълно съответствие с изискванията за придобиване на образователната и 

научна степен „Доктор” на „Закона за развитие на академичния състав на 

Република България” и Правилника за неговото приложение. 

Дисертационния труд показва, че авторът притежава задълбочени 

теоретични знания и способности за самостоятелни научни изследвания. 

Въпреки изразените критични бележки, като имам предвид 

научноизследователска работа на кандидата, личните му качества като 

научен работник разработил необходимия по обем и съдържание научен 

фонд по предметната област, както и направените изследвания и 

предложения в областта на проблематиката и изведените научни и 

практико-приложни резултати от автора на дисертационния труд ми дават 

основание да считам, че същият отговаря на изискванията за придобиване 

на образователна и научна степен „доктор”.  

5.  Оценка на дисертационния труд. 

Като отчитам качествата на дисертационния труд и постигнатите в 

него резултати в качеството си на член на научното жури давам 

положителна оценка на дисертационния труд и своя положителен вот и 

предлагам на уважаемото научното жури да даде на инж. Емил 

Живомиров Георгиев образователната и научна степен “Доктор” по 

Научна специалност „Военнополитически проблеми на сигурността” от 

Област на висшето образование: 9. „Сигурност и отбрана“ в 

Професионално направление: 9.1. „Национална сигурност“. 
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