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РЕЦЕНЗИЯ 

 

от доц. д.н. Максим Григорович Безпарточни – професионално направление  

3.8. Икономика, Национален аерокосмически университет Н.Е.Жуковски «Харковский 

авиационен институт» 

на материалите, представени за участие в конкурс 

за заемане на академичната длъжност ‘доцент’ 

във Висшето училище по застраховане и финанси 

по област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки 

професионално направление 3.8. Икономика (Икономическа и информационна сигурност) 

 

В конкурса за „Доцент“, обявен в Държавен вестник, бр. 22 от 18.03.2022 г. и в 

интернет-страница на Висшето училище по застраховане и финанси, като кандидат участва 

д-р Петер Лошонци от Университет по управление на сигурност в Кошице (Словакия). 

 

1. Общо представяне на получените материали 

Със заповед № 126 от 30.05.2022 г. на Ректора на Висшето училище по застраховане и 

финанси съм определен за член на научното жури на конкурс за заемане на академичната 

длъжност „Доцент“ във ВУЗФ по област на висше образование 3. Социални, стопански и 

правни науки, професионално направление 3.8. Икономика (Икономическа и информационна 

сигурност).  

Д-р Петер Лошонци е единствен кандидат по конкурса. 

Представеният от д-р Петер Лошонци комплект материали на хартиен и електорнен 

носител е в съответствие с Правилника за развитие на академичния състав на ВУЗФ и включва 

следните документи: справка за заеманата академична дължност във Университет по 

управление на сигурност в Кошице, автобиография, копие на диплома за образователна и 

научна степен „доктор“, монографичен труд, списък на публикациите след защитата на 

докторската дисертация, анотация на публикации, справка за наукометричните показатели за 

доцент, справка за наукометричните показатели за доцент, текстове на научните публикации, 

придружени с разделителни протоколи, справка за научните приноси в публикациите и за 

цитиранията, справка за участие в проекти, медицинско свидетелство, свидетелство за 

съдимост, формуляр за съгласие за обработката на личните данни във връзка с участието в 

конкурса. 

Кандидатът д-р Петер Лошонци е приложил общо 120 научни труда включително 13 
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монографии, 18 статии и доклади, публикувани  внаучни издания, реферирани и индексирани 

в световноизвестни бази данни с науна информация. Кандидатът д-р Петер Лошонци има 

следващи публикайии в следващи световни наукометрични бази: в база SCOPUS – 13, в база 

Web of Science – 5. Кандидатът д-р Петер Лошонци има цитирания: в база SCOPUS – 14, в база 

Web of Science – 2, в база Google Scholar – 99. Кандидатът д-р Петер Лошонци е участвал в 18 

научноизследователски проекти кои са непосредственно свързани със икономическа и 

информационна сигурност. Общ брой на точките в справка за наукометричните показатели на 

д-р Петер Лошонци е 290, което е много повече от необходимото количество. Всички 

показатели отговарят на изисквания за доцент както от количествена, така и от качествена 

гледна точка.  

 

2. Кратки биографични данни на кандидата 

Д-р Петер Лошонци е придобил ОКС „магистър“ (специалност „Технология за опазване 

на околната среда“ – 2000 г. в Технически университет в Кошице). През 2006 г. й е присъдена 

ОНС „Доктор“ по докторска програма „Защита на хора и имущество“ в Университет в 

Жилина, Факултет по специално инженерство (диплома № 11/2006 от 17.07.2006 г.); тема на 

дисертация „Измерване на методите за оценка на качеството на управлението на сигурността 

като стимулатор на развитието на защитата на охраняваните активи“. През 2014 г. завършва 

курс по информационна сигурност в Министерство на финансите на Словашката република. В 

периода 2014 – 2015 гг. придобива магистърска степен по бизнес администрация (MBA) от 

Университета по мениджмънт във Варшава (Полша) и Университета по управление на 

сигурност в Кошице (Словакия). През 2019 г. той завърши курсове по информационна 

сигурност и получи сертификат за мениджър по информационна сигурност ISO 27000 CIS.  

Кандидатът има 20 години научно-педагогически стаж във висшето образование. От 

2002 до 2008 г. работил като асистент в Университет в Жилина, факултет по специално 

инженерство. От 2008 г. работил като доцент и замесник-ректор по информатизация и 

развитие на Университет по управление на сигурност в Кошице. През 2019 и 2020 г. временно 

изпълняващ длъжността ректор на Университет по управление на сигурност в Кошице. От 

2021 г. работи като Първи заместник-ректор на Университет по управление на сигурност в 

Кошице. 

В периода 2010 – 2020 гг. д-р Петер Лошонци участва в разработването и реализацията 

на следните научни проекти, финансирани със средства от Министерство на вътрешните 

работи на Словашката република, Съвет на правителството на Словашката република за 

превенция на престъпността, Агенция към Министерството на образованието, науката, 
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изследванията и спорта на Словашката република. Темите на проектите бяха свързани с 

икономическата и информационната сигурност. 

Д-р Петер Лошонци говори на словашки, немски, английски язици. Кандидатът е 

председател на клона на Словашкото електротехническо дружество в USM в Кошице. 

Областите на научен интерес на кандидата по конкурса са: икономическа и 

информационна сигурност. 

Посоченото до момента е доказателство за желанието на д-р Петер Лошонци 

непрекъснато да повишава своята квалификация и е индикация за професионализъм и 

целенасоченост в работата.  

 

3. Обща характеристика на дейността на кандидата 

Представената справка за изпълнение на минималните национални изисквания по чл. 2б, 

ал 2 и 3 от ЗРАСРБ за заемане на академичната длъжност „професор“ в ПН 3.8 „Икономика“ 

показва изпълнение на комулативните количествени изисквания, формирани от компонентите 

по раздел І. Национални минимални изисквания съгласно ЗРАСРБ (чл.2б) и Правилника за 

приложението му (чл.1а, ал.1). 

Необходимият брой точки за изпълнение на националните минимални изисквания са 

акумулирани както следва: 

- Защитен дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен 

„доктор” на тема: „Измерване на методите за оценка на качеството на управлението на 

сигурността като стимулатор на развитието на защитата на охраняваните активи“ (50 т.); 

- Хабилитационен труд – монография на тема: „Избрани аспекти на информационната 

сигурност в университетска среда“ (100 т.); 

- Публикувана монография, която не е представена, като основен хабилитационен труд: 

„Информационни технологии за сигурност“ (100 т.); 

- Статии и доклади, публикувани в научни издания, реферирани и индексирани в 

световноизвестни бази данни с научна информация (13 бр.) (30 т., в съавторство – 93,5 т.); 

- Статии и доклади, публикувани в нереферирани списания с научно рецензиране или 

публикувани в редактирани колективни томове (15 бр.) (20 т., в съавторство – 46,5 т.); 

- 10 бр. цитирания в научни издания, реферирани ииндексирани в световноизвестни база 

данни (120 т.). 

Основният монографичен труд, с който д-р Петер Лошонци участва в конкурса е на 

тема „Избрани аспекти на информационната сигурност в университетска среда“. 

Монографичен труд е написан на словашки език. Обемът на изследването е 120 страници. 
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Монографията е структурирана в увод, изложение в три глави, заключение и използвана 

литература. В библиографията са посочени 64 източника на информация. Голяма част от тях 

са цитирани в основното изложение. Цитирането е коректно. Табличният и графичен материал 

съдържа коректно посочване на източниците на информация. 

Актуалността на темата за за информационната сигурност е безспорна. Авторът 

предлага методологически подход за оценка на ключовите рискове за сигурността при работа 

с информация в университетска среда, като се отчита актуалната законодателна среда и 

резултатите от изследванията в тази област. Препоръките на автора са насочени към 

необходимостта от въвеждане на инструменти, които могат да повишат сигурността на 

информацията. Предвижда се използването на чужди стандарти (например ISO 27 000 или ISO 

9 000). 

Положителна оценка заслужават следните достойнства на рецензираната работа: ясна 

цел и задачи на изследването, както и добре формулирана научна хипотеза; подробна 

структура на изследването – въпросите, включените в съдържанието въпроси обхващат 

изцяло проблемите на информационната сигурност в университетската среда, правната уредба 

на защитата на информацията, управлението на информационните рискове и авторското 

право. 

Важен принос на изследването е синергията на материални и нематериални елементи на 

системата за информационна сигурност в университетската среда. 

Ролята на научния принос се отрежда на прилагането на интердисциплинарни решения 

по информационна сигурност в университетската среда. Авторът отбелязва, че перспективата 

се вижда по-скоро в подкрепата на научни изследвания от консорциуми от университети с 

такъв принос, който ще имитира реалната практика с всичките й недостатъци. 

Изследването отразява идентифицирането на състоянието на нещата в условията на 

Словашката република и необходимостта от намиране на нова посока на образование в 

областта на сигурността, по-тясна взаимосвързаност на академичната общност и в крайна 

сметка повишаване на осведомеността на широката общественост относно сигурност. 

Стилът на автора е академичен, но същевременно приятен и увлекателен за четене. 

Много приятно впечатление прави подхода на автора след всяка глава в монографичния труд 

да се синтезират изводи. Нямам забележки към монографичен труд. 

За значимост на публикационната дейност говори и обстоятелството, че дисмертационен 

труд и статиите са написани на словашки и английски език и са намерили място на страниците 

на престижни международни издания – в Scopus (13 бр.) и Web of Science (5 бр.). В подкрепа 

на това мое заключение са представените в справката с цитиранията 10 позовавания и 
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цитирания на публикации на д-р Петер Лошонци от чуждестранни автори. 

Сред по-съществените научни, методични и практико-приложни приноси на 

кандидата по конкурса могат да се посочат следните: 

1). Идентифицирани рискове за информационната сигурност в университетската среда. 

2). Предложени съвременни технологии за информационна сигурност в 

университетската среда. 

3). Разработени са методически подходи за внедряване на информационната сигурност в 

образователния процес. 

Представените в списъка към документите за участие в конкурса научни и практико – 

приложни приноси на д-р Петер Лошонци приемам като реалистични и действително 

доказани. Посочените приноси в отделните тематични направления мога да обобщя като 

използване на фундаменталното научно знание и превръщането му в конкретно приложно 

знание, въвеждане на нови и допълване на съществуващи изисквания към икономическа и 

информационна сигурност. 

 

4. Оценка на личния принос на кандидата 

Дефинираните научни и научно-приложни приноси са дело на д-р Петер Лошонци. Той е 

атразил коректно своите собствени резултати от изследователска си дейност работа. 

Обективно са посочени съвместните екипни дейности, като съавторите са цитирани. Всички 

използванн литературни и електронни източници също са представени точно и коректно. 

 

5. Критични забележки и препоръки  

Нямам конкретни критични бележки и препоръки. Пожелавам на кандидата да 

продължи своята научно-изследователска дейност. 

 

6. Лични впечатления 

Аз лично не познавам кандидата, но според неговата биография, преподавателска и 

изследователска дейност, много положен труд в монография, имам положително впечатление 

като пълноценен доцент. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Документите и материалите, представени от д-р Петер Лошонци отговарят на всички 

изисквания на Закона за развитие на академичния състав в Република България (ЗРАСРБ), 

Правилника за прилагане на ЗРАСРБ и съответния Правилник на ВУЗФ.  
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Кандидатът в конкурса е представил значителен брой научни трудове, публикувани след 

материалите, използвани при защитата на ОНС „доктор“. В работите на кандидата има 

оригинални научни и приложни приноси, които са получили международно признание като 

представителна част от тях са публикувани в списания и научни сборници, издадени от 

международни академични издателства. Теоретичните му разработки имат практическа 

приложимост, като част от тях са пряко ориентирани към учебната работа. Научната и 

преподавателската квалификация на д-р Петер Лошонци, придобита в годините на научното и 

акдемичното и развитие в Словакия и други страни е несъмнена и убедителна.  

Постигнатите от д-р Петер Лошонци резултати в учебната и научно-изследователската 

дейност, напълно съответстват на Правилника на ВУЗФ за приложение на ЗРАСРБ. 

След запознаване с представените в конкурса материали и научни трудове, анализ на 

тяхната значимост и съдържащи се в тях научни, научно-приложни и приложни приноси, 

давам своята положителна оценка и убедено препоръчам на Научното жури да изготви 

доклад-предложение до Академичния съвет за избор на д-р Петер Лошонци на академичната 

длъжност „Доцент“ във ВУЗФ по професионално направление 3.8. Икономика (Икономическа 

и информационна сигурност). 

 

 

17.06.2022 г.    Рецензент: ............................................. 

    / доц., д.н. Максим Безпарточни / 
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