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1. Актуалност и значимост на разработвания научен проблем 

 

Изследването на въпросите свързани с кибернетичната сигурност на 

комуникационните и информационните системи (КИС) стои на 

вниманието на учените, провеждащи изследвания в областта на системите 

за командване и управление. 

В рецензираната дисертация на Красимир Стайков Коев са приложени 

известни общотеоретични методи за изследване на киберсигурността на 

военна КИС, структурата и мисията на елементите на системата за 

киберзащита на БА. 

Актуалността произтича от необходимостта от ефективен модел за 

киберуправление и ефективна командно-управленска верига в областта на 

киберсигурността в отбраната на страната, поради симбиозата между 

законово неурегулираното киберпространство и улеснения достъп на 

субекти (лица, групи, институции, държави) с разнородни цели до 

съвременните технологии. 

Получените резултати от изследването могат да намерят практическо 

приложение при формиране политиките на структурите на МО и БА за 

избор на оптимални топологии на структурите, разпределение на 

ресурсите и тяхното оперативно управление. 

Резултатите са приложими при изследване на КИС в условията на 

интензивно развитие на информационните технологии, за определяне 

структурата на системата, състава на комуникационните линии, състава на 

оперативния комуникационен резерв, количеството и типа на средствата за 

КИП и на тази основа определяне щатната структура на комуникационните 

формирования за даден тип операция. Това прави проведеното изследване 

навременно и актуално за етапа, на който се намира Българската армия. 

Темата е актуална и във връзка с участието на контингенти от 

Българската армия, съвместно с коалиционни партньори и съюзници от 

НАТО, в активни военни действия и активна превенция. 
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Методологията на изследването е коректно разработена и приложена. 

 

2. Обща характеристика и структура на дисертационния труд 

Дисертационният труд на Красимир Коев се състои от увод, три глави 

с изводи, общи изводи и предложения, заключение, списък на 

използваната литература, списък на съкращенията и шестнадесет 

приложения. Общият обем на труда е 176 страници, 28 фигури, 3 таблици 

и напълно съответства на общоприетите норми за дисертационен труд за 

образователна и научна степен „Доктор”. 

В първа глава авторът е изследвал основните национални системи за 

сигурност на САЩ, Германия и Русия по проблемите на киберсигурността. 

По-подробно са представени националните документи на САЩ: 

Националната стратегия за сигурно киберпространство (2003 г.); 

Международна стратегия за киберпространството (2011 г.); Стратегия на 

министерството на отбраната за операции в киберпространството (2011 г.); 

План за сигурно кибербъдеще (2011 г.). Акцентирано е на тяхното място в 

Стратегията за национална сигурност (СНС-2017 г.) и решаваните задачи и 

приоритети по киберсигурността. Подчертана е връзката на СНС с 

Националната разузнавателна стратегия на САЩ (2014 г.), в която като 

една от четирите мисии и цели за разузнавателната общност, се посочва 

откриването и идентифицирането на киберзаплахи, които да информират и 

да дават възможност за вземане на решения в областта на националната 

сигурност, киберсигурността и кибернетичните ефекти. 

Анализирани са и основните документи свързани с дейността на 

въоръжените сили при осигуряване на киберзащита и провеждане на 

кибероперации при военни конфликти: Националната военна стратегия на 

Съединените американски щати (2018 г.); Информационната програма (JP 

3-13 - 2012 г.); Кибердейности на американската армия (FM 3-38 - 2014 г.); 

Съвместни операции в кибернетичното пространство (JP 3-12 - 2017 г.). 

Акцентирано е на тяхното място в реализиране на стратегическите 
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инициативи и цели на Министерството на отбраната по формирането на 

оперативни способности за киберзащита. 

В резултат от анализ на Международната стратегия за 

киберпространството е представено мястото на военния компонент, като се 

посочени три основни насоки за справяне с предизвикателствата на 21-ви 

век и са определени пет стратегически инициативи, които да служат като 

„пътна карта” ефективно водене на операции в киберпространството и 

защита на националните интереси. Посочени са информационните връзки 

на националния US-CERT на национално и международно ниво.  

Посочени са оперативните роли и отговорности на Министерството на 

отбраната в кибернетичната сигурност чрез Центъра за съвместни 

операции на USCYBERCOM, Агенцията за национална сигурност, 

Центъра за престъпления в кибернетичното пространство и Агенцията за 

информационни системи за отбрана. Показан е състава на киберкоман-

дванията на видовете въоръжени сили, структурата и задачите на 

Интегрирания център за провеждане на кибероперации (2018 г.) и на 

Департамента за вътрешна сигурност на САЩ по осигуряване на 

съгласуваност и координиране на кибернетичните дейностите на видовете 

въоръжени сили, правителствени организации и чуждестранни 

партньорски структури за отразяване конфликтите, оптимизиране на 

командните нива, при провеждането на кибероперации. Разработен е 

функционален модел на системата за киберсигурност (САЩ). 

Авторът разглежда основните ръководни държавни и военни 

документи по въпросите на киберсигурността на информационните мрежи 

и органите по киберсигурност на Германия. Показана е тяхната структура, 

задачи и подчиненост. Разгледан е моделът и състава на германското 

киберкомандване (2017 г.), архитектурата и връзките му с другите 

структури от системата за киберсигурност. 

Подобаващо място е отделено на ролята на Русия като изключително 

важен геостратегически фактор в световното киберпространство. 
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Представени са различията в терминологията и схващанията на Русия и 

страните от НАТО по защитата на информацията.  

Разгледано е съдържанието на Доктрината за информационна 

сигурност на Руската федерация (05.12.2016г.) и дефинираните четири 

главни заплахи в нея. Проследено е развитието на структурите за 

киберсигурност и тяхното подчинение на различни институции. Показан е 

модел на архитектура на ВС на РФ от 2016 г. и връзката му с други 

структури от системата за киберсигурност. 

От проведените изследвания в  първа глава са формулирани три 

обобщени извода. 

Втора глава е посветена на киберсистемите на НАТО и ЕС. 

Анализирани са организационните структури и схващанията за 

киберзащита. Представени са положенията, очертани в Стратегическата 

концепция на Алианса (2010 г.) и приетата „Политиката на НАТО за 

киберотбрана“ (2008 г.). Анализиран е приетия План за действие за 

киберзащита (2013 г.) като са посочени неговите акценти: колективната 

отбрана, механизми за киберзащита на съюзните КИС, прецизиране на 

киберотбраната, обучение и подготовка, обмен на информация, превенция 

и устойчивост. 

Разгледана е структурата на органите за управление на 

киберсигурността на НАТО за периода 2003 – 2018 г. Анализирана е 

действащата система за обмен на информация между специализираните 

ръководни структури на НАТО и ЕС и техните органи за реализиране на 

киберотбраната. На базата на командната структура на НАТО е 

разработена архитектура, функционален модел на връзките и структурите 

от системата за киберсигурност на НАТО. Представени са петте области от 

киберсигурността, в които Алианса подпомага държавите членки.  

Анализирани са проблемите и основните документи по въпросите на 

киберсигурността е Европейския съюз. Отчетена е ролята на 

международно сътрудничество като платформа за водещата роля на ЕС в 
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областта на киберсигурността, Европейската програма за сигурност, и 

дейността на Европейския фонд за отбрана, реализиран от Европейската 

агенция за мрежова и информационна сигурност ENISA, Европол и 

Европейската агенция за отбрана. Анализирана е „Стратегия за 

киберсигурност“ на ЕС (2013 г.) и са посочени съществуващите 

несъответствия свързани с пропуски в съществуващата регулаторна мярка, 

както на ниво ЕС, така и в България, нееднаквото равнище на националния 

капацитет и киберекспертизи в отделните държави членки и недостатъчен 

обмен на информация за киберинциденти, киберрискове и заплахи.  

Показана структурата, задачите и връзката между Европейската 

агенция за мрежова и информационна сигурност (ENISA) и Националния 

център за действие при инциденти в информационната сигурност CERT 

BULGARIA. Посочени са задачите на органите по киберсигурност на 

министерствата и е представен модел с основни компоненти на 

структурата на управление на киберсигурността в отбраната на страната 

към 2018 г. 

Особено внимание е отделено на Директива (ЕС) 2016 / 1148 на 

Европейския парламент и на Съвета от 6 юли 2016 година относно мерки 

за високо общо ниво на сигурност на мрежите и информационните 

системи в съюза, на базата на която е разработен националния Закон за 

кибрсигурност. Анализирана е Директивата за мрежова информационна 

сигурност (2016 г.) и програмата „Хоризонт 2020” и техните препоръки за 

изграждане на ефективни системи за киберсигурност, насърчаване на 

сътрудничеството между държавите и практиките за докладване при 

киберинциденти. Представена е линията за обмен на информация между 

специализираните структури на ЕС и НАТО и сътрудничеството в 

научните изследвания и иновациите в сферата на киберсигурността. 

Разгледана е дейността на органите на НАТО по управление на 

киберзащита NCDMA и техническия център за информационна сигурност 

NIATC. Представени са функциите и задачите на военния център на НАТО 
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за върхови постижения на колективната кибернетична отбрана (Талин – 

2008 г.) NATO CCD COE. 

От проведеното изследване са формулирани три извода. 

Трета глава на дисертацията е посветена на изследвания, свързани с 

повишаване способностите на националната система за киберсигурност на 

БА и МО. От анализа на националните нормативни документи докторанта 

е направил извода, че сега действащата нормативна уредба се 

характеризира с разпокъсаност и е непълна. С отделните документи се 

изграждат специализирани ведомствени органи, между които няма единен 

принцип за взаимодействие при киберинциденти и инциденти в мрежовата 

и информационната сигурност, както и цялостна система за 

взаимодействие на междуинституционално ниво и с останалите държави 

членки на ЕС в случаи на киберинцидент с трансгранично значение и 

измерение. Проблем представляват и многото разнотипни информационни 

мрежи в критични сектори на икономиката и държавните структури. 

Показани са задачите на CERT BULGARIA след приемането на страната в 

ЕС като център за контакт с ENISA и Центъра на НАТО за реагиране при 

компютърни инциденти NCIRC.  

Анализиран е Закона за киберсигурност (2018 г.), който осигурява 

възможност за постигането на общата цел да се повиши нивото на защита 

срещу инциденти, рискове и заплахи за мрежовата и информационна 

сигурност в ЕС. Разгледана е структурата на предвидените в него органи и 

структурата на националната система за киберсигурност. Проведен е 

ставнителен анализ по четири показателя на архитектурите на системите за 

киберсигурност в САЩ, ЕС, НАТО, Германия, Русия и България. Като 

изхожда от изискванията на програмата и плана за развитие на ВС на 

република България до 2020 са изведени пет направления за изграждането 

на органи, политики и капацитет за киберотбрана. 

Докторантът е формулирал определение за военен център за 

киберотбрана (ВЦКО), определил е неговите функции, цели и мисии. 
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Определил е събитията в системата, които специализирани екипи от ниво 1 

и 2 на ВЦКО трябва да анализират. Показани са възможностите на група 

инструменти за откриване на кибератаки, прилагани от екипите на ВЦКО. 

Разработен е модел и са дефинирани роли на ВЦКО при ескалация на 

киберинциденти. Посочени са основните международни стандарти, които 

определят изискванията към системата за управление на информационната 

сигурност и реагирането на инциденти. 

Авторът е определил модела, състава и задачите на малките вътрешни 

постоянни екипи и центровете за киберсигурност. Определени са два типа 

центрове: център за реакция и противодействащ център. Разработен е 

списък с услугите, които ВЦКО следва да предоставя. На базата на 

проведеното изследване са определени група добри практики, приложими 

при структурирането на ВЦКО. Разработен е модел на структура на 

локален и централен / национален ВЦКО и са дефинирани техните 

киберуслуги и възможности. На базата на проведен сравнителен анализ на 

разглежданите архитектури на центрове в САЩ, ЕС, НАТО, Германия, 

Русия и България е направено заключение, че националната ни система за 

киберзащита се нарежда на едно ниво с водещите държави с действащи 

национални системи за киберзащита. 

Г-н Коев позиционира ВЦКО в състава на Стратегическата КИС, 

която е пряко подчинене ма Министъра на отбраната и предвижда да 

осъществява информационни връзки с Агенцията на нАТО за комуникации 

и информация (NCIA) и CERT BULGARIA, който е състава на Агенцията 

за електронно управление. Предложена е и принципна архитектурна схема 

на работа функциите и задачите на ВЦKO. 

От трета глава са формулирани пет извода. 

В края на дисертацията са дефинирани три обобщаващи извода. 

 

3. Характеристика на научните и научно-приложните приноси в 

дисертационния труд. Достоверност на материала. 
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Рецензираният дисертационен труд е актуално изследване в областта 

на киберсигурността. Същият има научно-приложен характер.Основните 

научно-приложни приноси на дисертационния труд, които приемам като 

дело на автора, са следните: 

3.1. Чрез анализ са идентифицирани и анализирани основните 

проблеми със стратегически характер при противодействието на 

кибератаки, специално в областите и обхвата на МО и БА. 

3.2. Разработени са варианти за институционален модел за 

противодействие на кибератаки за условията на България и в частност за 

БА и МО. 

3.3. На базата на система от критерии са оценени вариантите за 

стратегически институционален модел за противодействие на кибератаки и 

е предложен вариант, който може да бъде реализиран в съответствие с 

нормите на НАТО и ЕС. 

3.4. Предложено е позициониране на ВЦКО и неговите 

информационни връзки с еднотипни органи на НАТО и националния 

CERT. 

 

4. Оценка на научните резултати и приносите на дисертационния 

труд. 

В проведените изследвания докторанта е използвал методи за 

системен подход, сравнителен анализ за разкриване на факторите, 

принципите и методите и практико-приложни методи за синтез на модели 

на елементи от системата за киберсигурност. 

Използваните методи са приложени коректно и с тяхна помощ е 

реализирана целта и научно-изследователските задачи на дисертационния 

труд. 

Считам, че получените в дисертацията резултати са лично дело на 

автора. 
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5. Оценка на публикациите по дисертацията и авторството. 

По темата на дисертацията г-н Коев има три публикации, едната в 

списание CIO и две на научни конференции по въпросите за 

киберсигурността. В тях са представени резултати от изследванията по 

темата на дисертацията. 

 

6. Литературна осведоменост и компетентност на докторанта. 

 

При провеждане на изследването си майор Искра Байчева е използвал 

128 литературни източника, от които 4 на български език, 124 на 

английски език, предимно регламентираши документи на НАТО и ЕС. 

Дисертанта е изучил и използвал актуални национални 

регламентиращи документи и такива на НАТО, САЩ и ЕС както и 

изследвания и публикации на водещи специалисти. Това е позволило на 

автора да изучи в дълбочина състоянието на изследвания проблем. 

Използваните източници са цитирани коректно в изложението. 

 

7. Оценка за автореферата 

Авторефератът с обем от 57 страници е оформен съгласно 

изискванията. В него коректно са отразени актуалността, целите, задачите 

и същността на дисертационния труд по отделните глави. В логическа 

последователност е проследена методологията на научните изследвания на 

автора и са подчертани получените резултати и приноси.  

 

8. Критични бележки. 

Наред с положителните страни на рецензирания труд мога да посоча 

следните критични бележки: 

1. Липсват определения на основните термини от сферата на 

киберсигурността. 
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2. Не са анализирани понятията: информационно превъзходство, 

информационна операция, информационна война и информационно 

оръжие. 

3. На с. 105 и 106 са разгледани функциите на агенцията на НАТО 

NCSA. Такава агенция от 1 юли 2012 г. не съществува, тъй като тогава е 

сформирана Агенцията на НАТО за комуникации и информация (NCIA), 

чрез сливането на Агенцията за услуги в областта на комуникациите и 

информационните системи на НАТО (NCSA), Агенцията на НАТО за 

консултации, управление и контрол (NC3A), въздушното командване на 

НАТО и Агенцията за управление на контролната система (NACMA) и 

Службата за информационни и комуникационни технологии на Главната 

квартира на НАТО (ICTM). 

Агенцията NCIA предоставя киберуслуги за: киберзащита на НАТО; 

възможността за реакция на компютърните инциденти на НАТО; 

индустриално киберпартньорство и екипа за бързо реагиране. 

4. В изследването е отделено значително място на регламентиращите 

документи на САЩ и ЕС, а липсва анализ на международните стандарти за 

информационна и киберсигурност. 

5. Не са изследвани структурата, мисията и задачите на елементите на 

ВЦКО при участие на контингенти на ВС в мисии извън страната. 

 

9. Лични впечатления и други въпроси, по които рецензентът 

счита, че следва да вземе отношение. 

Не познавам лично дисертанта. От съдържанието на дисертационния 

труд, коректното прилагане на научните методи за изследване и 

получените резултати ми дават основание да определя, че ако продължи 

изследванията в предметната област, г-н Красимир Коев може да се 

оформи като теоретично добре подготвен специалист в област на висше 

образование „Сигурност и отбрана“ – 9, професионално направление 

„Национална сигурност“ – 9.1, докторска програма „Киберсигурност“. 
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10. Заключение. 

Оценявам представения за рецензиране дисертационен труд за 

завършено самостоятелно научно изследване в областта на 

киберсигурността, с формулираните научно-приложни приноси. Авторът е 

обогатила своите знания чрез използването на съвременни методи за 

изследване и решил е поставените пред дисертационния труд задачи, 

получил е резултати с практическа приложимост, който може да се 

използва от МО за повишаване на кибернетичната сигурност на КИС. 

Същото отговаря на изискванията за придобиване на научната и 

образователна степен „доктор”. 

Това ми дава основание да предложа на членовете на научното жури 

да присъди образователната и научна степен „доктор” на Красимир 

Стайков Коев в област на висше образование „Сигурност и отбрана“ – 

9, в професионално направление „Национална сигурност “ – 9.1, по 

докторска програма „Киберсигурност“. 

 

10. Оценка на дисертационния труд. 

Като имам предвид проведеното изследване, получените резултати и 

приноси, считам че дисертационния труд отговаря на изискванията на 

Закона за развитие на академичния състав в Република България, 

Правилника за неговото прилагане. 

 

21 фверуари 2019 г.    РЕЦЕНЗЕНТ: 

 

гр. София   проф. двн инж.                 /Манол Млеченков/ 

 


