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ВОЕННА АКАДЕМИЯ „ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ”  

 

 

 

Р   Е   Ц   Е   Н   З   И   Я 

 

 

 

от полковник доцент д-р Красимир Пейчев ДИМИТРОВ, 

катедра „Комуникационни и информационни системи”, 

факултет „Командно-щабен”, 

Военна академия „Георги Стойков Раковски” 

 

 

 

на дисертационния  труд на Красимир Стайков КОЕВ 

 

 

 

на тема “Повишаване на кибернитичната сигурност и отбрана  на 

комуникационните и информационни структури на министерство на 

отбраната и българската армия”, представен за придобиване на 

образователната и научна степен “Доктор” 

 

 

 

 

по научна специалност „Киберсигурност”  
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1. Актуалност и значимост на разработвания научен проблем. 

Не ми е известно, към този момент, по представения от автора 

дисертационен труд да има подобни разработки. Темата съответства в пълна 

степен на основното съдържание на дисертацията. Положителна страна на 

научното изследване са формулираните препоръки и полезност, свързани с 

развитие на национални структури, притежаващи съвременни проактивни 

способности за поддържане на високи нива на киберсигурност и устойчивост 

в националното киберпространство. 

Актуалността на научната задача, решавана в дисертационния труд 

произтича от необходимостта от функционален модел за управление и анализ 

в областта на киберсигурносттa в отбраната на страната, приложението на 

който би довело до усъвършенстване на процесите по реакция при 

киберинциденти. 

 

2. Обща характеристика и структура на дисертационния труд. 

Приложените от автора основни методи в изследването - анализ, 

синтез, както и системния подход, позволяват същия целенасочено, научно 

обосновано и детайлно да разработи основните положения по изследвания 

проблем и да постигне целта и задачите на научното изследване. 

Докторантът е извършил необходимите изследвания и е разработил 

дисертационния си труд, като е изучил, анализирал, допълнил и разработил: 

- теорията и практиката в организацията на системите за 

киберсигурност на редица национални системи (САЩ, Русия, Германия), на 

съюзи (НАТО) и международни организации (ЕС) чрез извършен 

функционален анализ на подхода, основните и специфичните характеристики 

на моделите за киберзащита и киберуправление; 

- теорията и практиката на водещите страни и съюзи в света по 

прилаганите от тях подходи и модели за противодействие на киберзаплахи, 

чрез сравнителен анализ и качествена оценка на общите и специфичните им 

елементи и функции, необходими при разработването на национален 
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функционален модел, съответстващ на схващанията за изграждането на 

съвременни функциониращи национални системи за киберсигурност; 

- теорията по въпросите на управлението и моделите на системите за 

киберсигурност на водещи в информационно и технологично отношение 

държави и организации и са очертани перспективите за развитие на 

електронната война и операциите в компютърни мрежи; 

- подходът на анализ, в резултат на който проблемно са анализирани и 

идентифицирани основните предизвикателства при противодействие на 

кибератаки, с акцент в областта на отбраната. 

Дисертационният труд е правилно конструиран, отговарящ на 

възприетите изисквания за такъв тип научна разработка – с увод, 

съдържание, 3 глави, заключение, списък на съкращенията и на използваната 

литература, в логическа последователност.  

 

3. Характеристика на научните и научноприложните приноси в 

дисертационния труд. Достоверност на материала. 

В резултат от успешното решаване на основните задачи в 

дисертационния труд и на основа на постигнатите научни резултати 

предлагам да бъдат приети следните: 

 

НАУЧНО-ПРИЛОЖНИ ПРИНОСИ 

 

1. Синтезиран е вариант на стратегически институционален модел за 

противодействие на кибертероризма за условията на България, 

включващ идентификация на стратегическите приоритети за страната и 

анализ на заплахите от кибератаки, стратегически преглед на обектите 

подлежащи на защита от кибератаки, оценка на уязвимостите и анализ 

на средствата за противодействие. 

2. Разработени и възприети са критерии за качествена оценка на система 

за киберсигурност, приложени при оценка степента на адекватност на 

системите за киберсигурност на САЩ, Германия, Русия, ЕС и НАТО и 
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разработената архитектура на национална система за киберсигурност и 

последващия сравнителния анализ на същите. 

3. Изведени са конкретни препоръки за усъвършенстване на 

съществуващата в страната практика за откриване и противодействие 

на кибератаки в стратегически план; 

4. Синтезиран е функционален модел на всеобхватна система за 

управление на киберзащитата на страната, чрез който да се постигне 

повишаване на киберсигурността и защита на националните структури 

и структурите на БА и МО. 

 

4. Оценка на научните резултати и приносите на дисертационния труд. 

Изследваните проблеми и резултатите от дисертационния труд 

представляват обогатяване на съществуващите знания в областта на 

киберсигурността. Същите могат да бъдат полезни и да намерят практическо 

приложение както при изграждането на център за управление на 

киберзащитата на национално ниво, така и в учебния процес във Военна 

академия ”Г. Ст. Раковски”. 

Считам, че приносните моменти в дисертационния труд са лично дело 

на докторанта Красимир КОЕВ. 

 

5. Литературна осведоменост и компетентност на докторанта. 

Използваните в изследването 128 източника, от които 7 на български 

език, останалите – от Интернет и на английски (предвид спецификата на 

разработката) показват достоверността на фактите и постановките, изложени 

в дисертационния труд, много добрата осведоменост и позания на докторанта 

по изследваната проблематика, както и способността му да оценява 

творчески литературния материал и използваните източници. 

 

6. Оценка на публикациите по дисертацията и авторството. 

По въпросите на изследваните проблеми докторанта Красимир КОЕВ 

има 3 (три) публикации, които показват сериозността на направените 
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проучвания и изследвания. Всичките са авторски, в съответствие с темата на 

дисертационния труд и представляват реализация на част от приносните 

моменти. Не ми е известно да са цитирани от други автори. 

 

7. Оценка за автореферата. 

Разработеният автореферат отговаря на изискванията. В него правилно 

са отразени основните положения и приноси на дисертационния труд. 

Представя обобщена информация за същността и съдържанието на научните 

изследвания на докторанта, постигнатите и желаните за постигане резултати 

и приноси за науката, теорията и практиката. 

 

8. Критични бележки. 

Наред с положителното в дисертационния труд са допуснати и 

известни слабости и неточности, а именно: 

- необходимо е по–прецизно формулиране на изводите и изчистването 

им от пояснения (напр. 2, 4 и 5 извод към трета глава на дисертацията); 

- прилагането на инструментариум за количествена оценка и 

верификация на получените резултати би придало по-голяма тежест на 

получените резултати и приносни моменти на дисертационния труд; 

- не всички използвани източници са цитирани в текста; 

- наличие на неточности, повторения, редакционни грешки и различно 

форматиране на текста на дисертационния труд и автореферата. 

Горепосочените слабости не влияят на качеството и количеството на 

получените резултати и очертани приноси на дисертационния труд, но 

влошават цялостния му вид. 

Препоръка: В бъдещи разработки, автора да проявява по-голямо 

внимание и прецизност при техническото им оформление. 
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9. Лични впечатления и други въпроси, по които рецензентът смята, че 

следва да вземе отношение. 

Имам лични впечатления от докторанта Красимир Стайков КОЕВ от 

2017 год., когато е зачислен за обучение в докторантура чрез самостоятелна 

форма на подготовка в катедра „Комуникационни и информационни 

системи”, факултет „Командно – щабен” на Военна академия „Г. Ст. 

Раковски” и считам, че същия има много добри знания и способности за 

критично и аналитично мислене и за решаване на сложни проблеми, 

демонстрирани в разработената дисертация. 

10. Заключение. 

Считам, че представения за защита пред научното жури дисертационен 

труд има характер на завършено научно изследване. С него авторът 

демонстрира способности да решава сложни въпроси в областта на 

киберсигурността. 

Получените резултати дават основание да се приеме, че 

дисертационния труд отговаря на изискванията на закона и правилника за 

придобиване на образователната и научна степен „доктор”. 

11. Оценка на дисертационния труд. 

Давам положителна оценка на представения дисертационен труд на 

тема „ПОВИШАВАНЕ НА КИБЕРНИТИЧНАТА СИГУРНОСТ И ОТБРАНА  

НА КОМУНИКАЦИОННИТЕ И ИНФОРМАЦИОННИ СТРУКТУРИ НА 

МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА И БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ” и 

предлагам на уважаемото научно жури да присъди на автора му Красимир 

Стайков КОЕВ образователната и научна степен „доктор” в област на висше 

образование 9 „Сигурност и отбрана“, професионално направление 9.1 

„Национална сигурност“ по докторска програма „Киберсигурност“. 

 

РЕЦЕНЗЕНТ: 

ПОЛК. ДОЦ. Д-Р  КРАСИМИР ДИМИТРОВ 

__.02.2019 год. 

гр. София 


