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1. Обща характеристика на представения дисертационен труд
Представеният за защита дисертационен труд на дисертант Никола

Тилев Иванов е с обем 262 стр. и включва списък на използваните
съкращения, списък на използваните термини, увод, три глави, заключение,
използвана литература и 7 приложения.

Дисертационният труд е посветен на управлението на риска и
непрекъсваемостта на информационно-технологичните процеси (УРН на
ИТП), явяващ се много актуален проблем в национален, европейски и
световен план. Неговата значимост е особено голяма, предвид
първостепенното значение, което имат информационно-технологичните
процеси за организациите в публичния сектор и бизнеса за осъществяване
на техните мисии и постигане на приетите цели, заплахата и въздействието
върху тях на много на брой различни по характер рискови събития, и
значимостта на тази част от тях, имащи основна роля за поддържането на
жизненоважни обществени функции, здравето, безопасността, сигурността,
икономическото или социалното благосъстояние на населението, и чието
нарушаване би имало значителни последици за държавата, а в отделни
случаи и за общност от държави, като например ЕС.

Обект на изследване са рискът и непрeкъсваемостта на
информационно-технологичните процеси в публичния  и бизнес сектори.
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Предмет на изследване е УРН на ИТП в публичния  и бизнес сектори.
Приетите ограничения на обхвата на същото, наложени от голямото
разнообразие на средствата за управление на риска и непрекъсваемостта на
тези процеси (теории, подходи, модели, методи, методики, техники,
процеси, роли, контроли и метрики) се свеждат до:

изключването на средствата за УРН на ИТП в организациите от двата
сектора, опериращи с класифицирана информация;

изключването на тясно специализираните инструменти за управление
на специфични видове риск и непрекъсваемост;

фокусирането върху стратегическите подходи, организационно-
тактическите и оперативно-технологични средства, вкл. „back up“ (“бекъп“)
инструментите  за осигуряване на непрекъсваемост;

ограничаването на тестването на предложените средства за УРН на
ИТП само в условията на публична банкова дейност и пътно-строителен
бизнес в страната;

ограничаването на изследването на развитието на УРН на ИТП до
средносрочен период без засягането на много по-сложните, дългосрочни и
глобални проблеми на развиващото се общество.

Основен проблем на изследването е неразвитото състояние на
практиката за УРН на ИТП в публичния сектор и бизнеса в национален план
в резултат на неадекватни и неприотизирани усилия, предприемани в тази
насока – дефицит на ресурси, на съвременни иновативни аналитични,
проектни, програмни, планови, одитни, и нормативно-контролни механизми
и инструменти.

Основната теза на научното изследване е, че „подобряването на УРН на
публичните и бизнес ИТП, чрез прилагане на проблемно-ориентиран
(фокусиран върху прекъсванията на ИТП), интегриран (за риска и
непрекъсваемостта) и международно стандартизиран подход, процесен
модел  и съобразена с тях методическа рамка за анализ и проектиране на
защитени от прекъсване ИТП ще постави риска за организационната и
информационна сигурност в приемливи граници. Структурирането на
процеса на анализ, проектиране,  внедряване, мониторинг, одит и
документиране на промяната на управлението ще намали вероятността и
щетите от прекъсване, ще съкрати времето за възстановяване и повиши
качеството и ефективността на използваните ИТП и предлагани услуги.”

Основната теза е конкретизирана със следните подтези:
„Установяването на адекватна на нестабилността и неопределеността

на средата визия, политика и стратегия за УРН на ИТП е базов фактор за
иновация на организационното управление в бизнеса и публичния сектор”;

„Предварителният и последващ промяната одит на дейността по УРН,
вкл. събирането на данни, анализа на сигурността и оценката на
съответствието с националните норми и международни стандарти за
готовността на ИТП и системи да посрещнат  предизвикателствата на
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заплахите и рисковете е основа за избор на визията, политика и стратегия за
противодействие и гаранция за адекватно организационно управление”;

„Концептуално проектиране на системи за УРН (СУРН), програмиране
и планиране на възстановяването при инциденти, извънредни ситуации
(бедствия и аварии) и неопределност (непредвидени събития) са решаващи
за овладяване на нежелани прекъсвания на ИТП”;

„Интегрирането на процесите и операциите по политико-стратегическо
насочване, организационно-тактическо осигуряване и оперативно-
инструментална защита, вкл. „бекъп“ на данните при УРН е в състояние да
снижи разходите и повиши ефективността на прилаганите ИТ”;

„Мобилизираните ресурси за УРН трябва да са съобразени и оправдани
с потенциалните щети от вредоносни въздействия и ефекти от прекъсвания
на ИТП. Ресурсите, които ограничават обхвата на организационните цели и
решавани проблеми са определящи за визията, политиката и стратегията за
УРН”.

Въз основа на точната и детайлна аргументация на основната теза на
научното изследване дисертантът много умело определя целта на същото -
„да предложи и тества концептуални насоки, вкл. проблемно-ориентиран,
интегриран и международно стандартизиран подход, процесен модел и
методическа рамка за политико-стратегическо насочване, организационно-
тактическо осигуряване и оперативно-инструментален контрол за УРН на
ИТП. С това то може да подпомогне организациите да оценят реалните
заплахи, рискове, разполагаеми ресурси, желани резултати, да определят
достигнатата зрялост на УРН и изяснят възможностите за постигане на
позитивни ефекти, както за качеството на предоставяните административни
услуги за гражданите и информационните активи на публичния сектор, така
и подобряване на ефективността на прилагащите съвременни ИТП бизнес
организации”.

За постигане на поставената цел на научното изследване дисертантът
си поставя три основни задачи:

„Анализ на теоретическите и методологически схващания за същността
и практиката за УРН на публичните и бизнес ИТП и идентификация на
основните проблеми при тяхното прилагане”;

„Анализ на алтернативните насоки и избор на подход, процесен модел
и методическа рамка за одит и концептуално проектиране на политико-
стратегическо насочване, организационно-тактическо осигуряване и
оперативно-инструментален контрол, вкл. програмиране и планиране,
включващи набор от средства, методи, техники и инструменти за
подобряване на УРН на ИТП”;

„Тестване на методическата рамка за УРН, интерпретираща
предложения подход и процесен модел в условията на конкретни
организации от публичния банков сектор и пътно-строителния бизнес”.
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При решаването на тези задачи дисертантът прилага комплексния,
системния и процесния подходи и инструментариум, който му позволява да
извърши проучване на теоретичните основи, методологията, методите, и
моделите за УРН чрез използването на голям брой литературни източници
(монографии, научни статии, нормативни документи и др.) – 172 бр., да
предложи аргументирани решения за усъвършенстване на УРН на ИТП,
включващи прилагани в международната практика методи за УРН,
включително на метрика за оценка на максимално допустимото време на
отказ на достъп (MTD), целевата точка за възстановяване (RPO) и целевото
време за възстановяване (RTO) и „бекъп“ инструменти за възстановяване на
информация и повишаване непрекъсваемостта на ИТП, както и да ги
апробира в практиката чрез два пилотни примера, касаещи УРН на
Българска банка за развитие АД и Трейс Холдинг Груп АД.

2. Оценка на получените научни и научно-приложни резултати
В първа глава на дисертационния труд,  озаглавена „Теоретични

аспекти, състояние и проблеми на УРН на ИТП в публичния сектор и
бизнеса“ са представени следните научни и научно-приложни резултати от
научното изследване: теоретичните основи на информационната сигурност,
риска и непрекъсваемостта на ИТП; основните насоки и подходи за
развитие на надеждността и непрекъсваемостта на ИТП и УРН в условията
на мрежова комуникация, и нарастваща цифровизация в дейността на
организациите от публичния сектор и бизнеса; основните проблеми на
визията, политиката, целевото насочване и стратегията за УРН и основните
подходи при техния избор;  основни проблеми при  програмирането,
планирането и проектирането на противодействието на рисковите събития
чрез система от защитни мерки; проблемите на УРН в критичната
инфраструктура; институционално-правните проблеми на УРН в България.

Във втора глава „Алтернативни практики, подходи, модел и рамка за
УРН на ИТП“  са представени резултати от изследваните национални
организационни практики за УРН в четири групи организации,
разграничени по достигнатото равнище на зрялост на тяхната
организационна култура (с начално равнище на зрялост; с управляемо
равнище на зрялост; със стандартизирано равнище на зрялост; с равнище на
зрялост позволяващо „количествено управление”). Разработена е
методология за изграждане на Система за УРН на ИТП в публичния сектор
и бизнеса, включваща обосновка за приложение на проблемно-ориентиран,
интегриран и международно стандартизиран подход, процесен (цикличен)
модел и методическа рамка за одит и концептуално проектиране на Система
за УРН на ИТП.

В трета глава на дисертационния труд, озаглавена „Апробация на
методическата рамка за УРН на ИТП“, са представени резултатите от
пилотно тестване на предложената методическа рамка за одит и
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концептуално проектиране на Система за УРН на ИТП в условията на
публично банкиране и пътно-строителен бизнес, с което емпирично е
потвърдена приложимостта на предложения във втора глава подход и
процесен модел за УРН на ИТП в организациите от публичния сектор и
бизнеса. Тестът, който има експресен характер и обхваща само основни
моменти от методическата рамка за изпълнение и документиране на
проектните предложения за УРН на ИТП, е проведен в две избрани
организации – Българска банка за развитие АД и Трейс Холдинг Груп.

В заключението на дисертационния труд са изложени основните
изводи от проведеното дисертационното изследване и са направени
конкретни предложения за усъвършенстване УРН на ИТП в публичния
сектор и бизнеса в България, включващи прилагане на проблемно-
ориентиран, интегриран и международно стандартизиран подход,  процесен
модел на управление и разработената методическа рамка за анализ,
концептуално проектиране и изграждане на Системи за УРН.

Анализът на посочените по-горе научни и научно-приложни
резултати дават основание да се направи извода, че целта и трите основни
задачи, поставени в научното изследване, са изпълнени.

3. Оценка на научните и научно-приложни приноси
Резултатите от дисертационното изследване представляват

оригинален принос в научното изследване в областта на УРН на ИТП в
публичния сектор и бизнеса. Дисертантът провежда задълбочено изследване
на този проблем, демонстрира големи познания на проблематиката в тази
област и възможности да провежда самостоятелно научно изследване, да
анализира получените резултати в хода на същото, да разработва и
потвърждава приложимостта на цялостна система от мерки, осигуряваща
УРН на ИТП в публичния сектор и бизнеса. Основните постижения в
неговото изследване имат характер на научни и научно-приложни приноси.
Приемам като основателни и петте приноса, декларирани от дисертанта, а
именно:

1. Въз основа на ретроспективен анализ са идентифицирани
основните насоки и подходи за развитие на надеждността и
непрекъсваемостта на ИТП и УРН в условията на мрежова комуникация, и
нарастваща цифровизация в дейността на организациите от публичния
сектор и бизнеса.

2. Идентифицирани са: основните проблеми на визията, политиката,
целевото насочване и стратегията за УРН и основните подходи при техния
избор; основни проблеми при програмирането, планирането и
проектирането на противодействието на рисковите събития чрез система от
защитни мерки; проблемите на УРН в критичната инфраструктура;
институционално-правните проблеми на УРН в България; нови
класификации на рисковете, които са от съществено значение за УРН.
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3. Разработена е методология за изграждане на Система за УРН на
ИТП в публичния сектор и бизнеса, включваща обосновка за приложение
на проблемно-ориентиран, интегриран и международно стандартизиран
подход, процесен модел и методическа рамка за одит и концептуално
проектиране на Система за УРН на ИТП.

4. Направено е пилотно тестване и емпирично е потвърдена
приложимостта на предложената методическа рамка за одит и
концептуално проектиране на Система за УРН на ИТП в условията на
публично банкиране и пътно-строителен бизнес

5. Синтезирани са изводи и са предложени мерки за усъвършенстване
УРН на ИТП в публичния сектор и бизнеса в България.

4. Оценка на автореферата и публикациите по дисертацията
Авторефератът на дисертационния труд е в обем 38 стр., оформен е

коректно и отразява напълно неговото съдържание и постигнатите
резултати в хода на изследването.

В автореферата на дисертационния труд са посочени 4 публикации на
дисертанта по темата на научното изследване:

1. Иванов, Т. K., Н. Т. Иванов. Непрекъсваемост на информационно
технологични процеси в обекти от критичната инфраструктура. Академия
на МВР, Факултет „Пожарна безопасност и защита на населението “, Седма
конференция с международно участие „Гражданска безопасност 2017“, 6 и
7 април 2017.

2. Иванов, Н. Т. Организационни практики за управление на риска в
публичния сектор и бизнеса. Институт по металознание, съоръжения и
технологичен център по хидро- и аеродинамика „Акад. А. Балевски“ – БАН,
Шеста национална конференция с международно участие „Металознание,
хидро- и аеродинамика, национална сигурност‘2017“, 29-30 май 2017.

3. Иванов, Н. Т. Планиране при управление на риска и
непрекъсваемостта на информационно-технологични процеси. НБУ,
Департамент „Национална и международна сигурност“, Международна
научна конференция на тема „Европа: Глобални заплахи и интегрирана
сигурност. Сигурност в Черноморския регион“, 19 май 2017.

4. Иванов, Н. Т. Кибер рискове и непрекъсваемост на информационно
технологични процеси. Военен журнал, бр. 3, 2017 г (в печат).

Три от публикациите са в сборник с трудове от научни конференции с
международно участие - на Академията на МВР, БАН и НБУ. Две от тях са
самостоятелни, а една е в съавторство. Четвъртата публикация,
представляваща статия във Военен журнал, е под печат.

В публикациите са отразени основните научни приноси, получени в
дисертационния труд, които определено смятам, че са лично дело на
докторанта.



7

5. Критични бележки и препоръки
Към дисертационния труд нямам критични бележки.
Препоръката ми към десертанта е предвид голямата актуалност и

значимост на изследвания проблем и  потребностите на практиката да
продължи и разшири научните изследвания в сферата на УРН на ИТП.

6. Заключение
Дисертационният труд на дисертант Никола Тилев Иванов

представлява завършено научно изследване по много актуална и значима
тема, каквато се явява управлението на риска и непрекъсваемостта на
информационно-технологичните процеси в публичния сектор и бизнеса.
Получените научни и научно-приложни приноси в резултат на същото,
които определено смятам, че са лично негово дело и съответствието на
научния труд като цяло с изискванията на ЗРАСРБ, ППЗРАСР и Наредба
№12 на ВСУ „Черноризец Храбър” за придобиване на образователната и
научна степен „доктор” ми дават основание да предложа на Уважаемото
научно жури да присъди на дисертант Никола Тилев Иванов
образователната и научна степен „доктор” в Област на висшето
образование 3. "Социални, стопански и правни науки", Професионално
направление 3.7. “Администрация и управление“, Докторска програма
„Организация и управление извън сферата на материалното производство“.

24.09.2017г. Рецензент:
/ проф. д-р Г.Ботев/


