
РЕЦЕНЗИЯ 
 

от к-н I р. доц. д-р Красимир Петров Костадинов, 
началник на катедра „Военноморски сили“ 

       на Военна академия „Г.С. Раковски”, гр. София 
 

за дисертационния труд на подп. Ивайло Иванов Игнатов, 
 

на тема „Подобряване на киберзащитата на услугите при електронно 
управление“, 

представен за придобиване на образователната и научна степен 
„доктор”,  

в професионално направление 9.1. „Национална сигурност“, научна 
специалност „Киберсигурност“ 

 
1. Актуалност и значимост на разработвания научен проблем. 
Актуалността на представената тема е безспорна и се обуславя от все 

по-бързото развитието на технологиите и подобряване на инструментите за 
заявяване и предоставяне на информационни услуги. От друга страна със 
съвременните възможности за дигитализация и обмен на информация в 
електронна среда се създават условия за компрометиране на този процес. 
Точно на тези  условия е необходимо да се противодейства и да се защити 
средата, в която се предоставят електронни услуги. Също така актуалността 
на темата е определена и от необходимостта от изследване на процеса и 
разработване на модел за извършване на оценка, на основните фактори 
влияещи върху киберзащитата на услугите  и за  повишаване степента на 
защита на тези услуги от  киберзаплахи. 

 
2. Обща характеристика и структура на дисертационния труд. 

Дисертационният труд е структуриран в съответствие с поставените 
цел, научноизследователски задачи, работна хипотеза, обект и предмет 
на изследването и отразява възприетия от автора подход за изследване и 
анализ на проблематиката, на базата на които са постигнати поставените 
цели и са формулирани съответните изводи и предложения. 

Състои се от увод, 3 глави с изводи към всяка от тях, заключение с 
насоки за бъдеща работа, 15 приложения, 16 таблици и 45 фигури. 



Текстът в разработката е с обем 121 страници. Цитираната литература 
включва общо 71 източника на български, английски и руски език. 

 
3. Характеристика на научните и научно-приложните 

приноси в дисертационния труд и достоверност. 
В представените ми за рецензиране дисертационен труд, 

автореферат към него, авторът е посочил постигнатите научно-
приложни и приложни приноси.  Те са следните: 

Научно-приложен принос. 
Предложен е вариант на модел за киберзащита на услугите при 

реализиране на електронно управление. 
Приложни приноси. 

1. Предложен е вариант-решение за подобряване на киберзащитата 
на услугите при електронно управление, чрез определяне нивото на заплаха 
по основни параметри. 

2. Разработено е приложение за компютърна симулация на 
информационна система от типа „Клиент - сървър“. 

Същите са коректно обосновани и постигнати в научния труд и 
отговарят в пълна степен на необходимите и нужни за такава разработка. 

За постигане на научно-приложния принос авторът е дефинирал средата 
за моделиране, условията за провеждане на симулации и е обобщил и 
анализирал данните от тях. На тази база е представил симулационен модел за 
оценка ефективността на киберзащита на услугите.  По същество научно-
приложният принос е значим за областта на изследването, с оглед на 
необходимостта от реализиране на електронно правителство и електронно 
управление и възникващите едновременно с това задачи за гарантиране на 
тяхната сигурност и защита от нерегламентирано електронно въздействие.  

Безспорно е значението на приложните приноси, които могат да 
намерят своето конкретно реализиране при киберзащитата на услугите 
предоставени в електронна среда. По този начин посочените приноси могат 
да бъдат използвани в практиката и като краен ефект ще допринесат, както за 
обогатяване на теорията в тази област, така и за фактическото им прилагане. 

Резултатите от направените изследвания са популяризирани чрез 
публикуване в статии и доклади. 

 
 



4. Оценка на публикациите по дисертацията и авторството. 
По темата на дисертационния труд авторът декларира, че е изготвил и 

публикувал 3 (три) доклада на научни конференции и 1 (една) статия във 
Военен журнал на Военна академия „Г. С. Раковски” (стр. 45 на 
автореферата).  

В свитъка с документите представени за рецензиране са представени 4 
доклада, представени на конференции, проведени във ВА. От тях приемам за 
рецензиране 3 доклада. Поради несъответствие с изискванията на §1, т. 14 от 
Допълнителните разпоредби на ЗРАС в РБ и не представяне на удостоверение 
от издател, т.10 от Забележки  на ППЗРАС в РБ не приемам за рецензиране 
доклада „Използване на метода на експертните оценки за определяне 
функцията на принадлежност в системи с размита логика“ 

Представените и приети доклади отговарят на темата на 
дисертационния труд и разглеждат отделни аспекти от него. Същите са лично 
дело на автора, без съавторство и са изнесени за популяризиране на 
направените изследвания.  

Публикациите напълно отговарят и покриват минималните национални 
изисквания за придобиване на ОНС „доктор“. 

 
5. Становище относно наличието или липсата на плагиатство 

и литературна осведоменост на докторанта. 
Дисертационния труд съдържа авторски текст, като използваните 71 

литературни източника на български, английски и руски език от други автори 
са коректно цитирани. 

Авторът декларира, че резултатите, които е получил, описал и 
публикувал от други учени, са надлежно и подробно цитирани в 
библиографията, при спазване на изискванията за защита на авторското 
право. 

Нямам информация за некоректно използване на данни от други научни 
трудове и източници. 

Бих препоръчал на докторанта в бъдещата си научна дейност да 
извършва по-задълбочени проучвания за приети нормативни документи в 
изследваната област. В областта на предмета на изследване са приети 
актуализирани Стратегия за развитие на електронното управление в Р. 
България и Актуализирана Пътна карта за изпълнение на Стратегия за 
развитие на електронното управление в Р. България 2019-2023 (РМС 



№546/18.09.2019 г.). В тази връзка е приета и нова  Актуализирана Стратегия 
за развитие на електронното управление в Р. България 2021-2025 (РМС 
№298/02.04.2021 г.), но поради обективни причини тя не може да бъде 
използвана в дисертацията. 

 
6. Оценка за автореферата. 

Към дисертационният труд подполковник Ивайло Игнатов е разработил 
и представил и автореферат в обем от 45 страници. Същият отговаря напълно 
на изискванията за такава научна продукция.  

 
7. Критични бележки и въпроси . 

Като научен труд дисертацията притежава всички белези на 
стойностна и значима научна разработка, която има теоретично и 
практическо приложение. Наред с положителните страни в разработката 
се откриват и някои слабости. 

На първо място, формулираните изводи от автора в края на всяка 
глава и общите изводи не кореспондират в пълна степен с поставените в 
увода задачи за решаване. Те по-скоро поясняват какви подцели са 
постигнати в конкретни части от дисертацията. Изхождайки от начина 
на представяне на изводите не става ясно каква е ролята на т. 2 от първа 
глава. Изводите е необходимо да са ясни, точни и да представят кратко 
постигнат резултат.  

Посочените критични бележки не се отразяват съществено върху 
значимостта на приносите в дисертационния труд. Те са по-скоро в 
посока на градивна и позитивна критика и препоръки за бъдещата 
научна дейност на автора. 

Към докторанта имам следните въпроси: 
1. В коя глава е решена втората научно-изследователска задача? 
2. Каква е разликата между модел и метод? 

 
8. Лични впечатления за докторанта. 

Познавам подполковник Ивайло Игнатов от времето когато беше 
слушател във ВА. На по-късен етап от неговото кариерно развитие, 
същият заемаше административни длъжности в Академията. 



Личните ми впечатления са за съзнателен и отговорен офицер. 
Същият активно участва в учебния процес, от позицията, която заема в 
момента в департамент „Дистанционно обучение, езикова подготовка и 
квалификация“. 

 
9. Заключение. 

Предложените ми за рецензия дисертационен труд и автореферат на 
подполковник Ивайло Иванов Игнатов отговарят на изискванията на ЗРАС в 
РБ, Правилника за прилагане на ЗРАС в РБ и изискванията във ВА „Г. С. 
Раковски“ за придобиване на образователната и научна степен „доктор”. Към 
дисертационният труд са представени три самостоятелни и публикувани 
доклада от докторанта, които покриват минималните национални изисквания 
за придобиване на образователната и научна степен „доктор”. 

 
10. Оценка на дисертационния труд. 

Като имам предвид изложеното, оценявам положително 
дисертационния труд и предлагам на уважаемото научно жури да гласува за 
присъждане на образователната и научна степен „доктор” на подполковник 
Ивайло Иванов Игнатов, в професионално направление 9.1. „Национална 
сигурност“, научна специалност „Киберсигурност“. 

 
                            Изготвил рецензията: 

                                                              к-н I р. доц. д-р Красимир Костадинов 
                                                                                                     21.04.2021 г. 
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