








9. Мнения, препоръки и бележки.

Образователните цели на дисертацията са изпълнени. 

Забележки: 
• Критико-аналитичния анализ в обзорната глава не е структуриран добре. На места

е представена много описателна информация, която не помага за критичния 
анализ по тематиката. 

Препоръки: 
• Постигнатите резултати е добре да бъдат сравнени с други подобни, получени при

алтернативни изследвания в областта на дисертацията. 

Нямам забележки по отношение на количеството и качеството на извършената в 
дисертацията работа. 

10. Заключение

Оценката ми за рецензирания дисертационен труд, автореферата и публикациите, 
отразяващи изследванията в дисертацията е положителна. Дисертацията съдържа научно-
приложни и приложни приноси в достатъчна степен и отговаря на изискванията на Закона 
за развитие на академичния състав в република България (ЗРАСРБ) и Правилника за 
неговото прилагане, както и на Правилника за условията и реда за придобиване на научни 
степени в ТУ-София. 

В резултат на посочените до тук постижения в дисертационния труд, предлагам 
на уважаемото Научно жури да присъди на маг. инж. Спиридон Апостолов Арнаудов, 
образователната и научна степен „доктор" но специалност „Компютърни системи, 
комплекси и мрежи". 

Дата: 23.08.2021 г. Изготвил: 

(проф. д-р инж. Гриша Спасов) 
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Recommendations: 

• The achieved results should be compared with other similar ones obtained in alternative

research in the field of the dissertation. 

I have no remarks regarding the quantity and quality of the work done in the dissertation. 

10. Conclusion

My assessment of the dissertation, the abstract and the publications reflecting the research 

in the dissertation is positive. The dissertation contains scientific-applied and applied 

contributions to a sufficient degree and meets the requirements of the Law for development of the 

academic staff in the Republic of Bulgaria and the Regulations for its implementation, as well as 

the Regulations for the conditions for acquiring scientific degrees in TU- Sofia. 

As a result of the above mentioned achievements in the dissertation, I propose to the 

Scientific Jury to award to MSc eng. Spiridon Apostolov Arnaudov educational and 

scientific degree "Doctor", in the professional field 5.3. "Communication and computer 

technics", doctoral program "Computer systems, complexes and networks". 

Date: August 23, 2021. Reviewer: 

(Prof. eng. Grisha Spasov, PhD) 
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