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1. Актуалност и значимост на разработвания научен проблем.  

Проблемите на киберсигурността стават все по-голяма част от 

съвременния живот. В сектора на отбраната те заемат едно от водещите места.  

Ключовите направления за киберотбрана са защита на критичната 

инфраструктура, изграждане и осъществяване на политики и способности в 

областта на киберотбраната, както и създаване на съответната законова и 

правна рамка за осъществяване на дейностите по киберотбрана. 

Въпросите по създаването на структури за управление и реализиране на 

киберотбрана  в МО и БА, както и постигането на оперативна съвместимост в 

тази област с ЕС и НАТО  тепърва предстои да се решават. 

В тези условия изследванията в областта на киберотбраната трябва да се 

задълбочават и разширяват. Затова дисертационният труд „Повишаване на 

кибернетичната сигурност и отбрана на комуникационните и информационни 

структури на МО и БА” намира своето място и е напълно актуален. 

2. Предложеният ми за изготвяне на становище дисертационен труд е 

структуриран съобразно общоприетия стандарт. Съдържа увод, три глави с 

обособена вътрешна структура и формулирани изводи в края на всяка глава. 

Отделно са представени общи изводи, заключение и научни приноси, 

използвани съкращения и литература.  

Уводът съдържа необходимите компоненти. Правилно са определени 

целта, обектът и предметът на изследването. 

В първа глава са разгледани системите от документи, регламентиращи 

киберотбраната и органите, които осъществяват киберзащита в САЩ, Германия 

и Русия. Анализирани са целите, задачите на структурите по киберотбрана и 

техните действия при реакция на киберинциденти, като са посочени и някои от 

проблемите и възможните начини за решаването им. 

Във втора глава са разгледани системите за киберсигурност на НАТО и 

Европейския съюз. Представени са органите за киберзащита в НАТО, техните 

отговорности и политики. Разгледани са проблемите на киберзащитата в 

Европейския Съюз, факторите, които ги задълбочават и органите, които 
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реализират киберзащитата в ЕС. В края на главата е отделено внимание на 

обменът на информация относно киберзащитата между НАТО и ЕС. 

В трета глава е изследвано състоянието на киберсигурността в РБ, като са 

разгледани приетите закони, имащи връзка с нея и органите, които имат такива 

отговорности. Представени са проблемите на киберотбраната в РБ.  

Анализирана е националната система за киберсигурност, като са 

представени „направленията, в които трябва да се акцентира и работи“. 

Изведени са функциите и оперативните цели на Военен Център за 

Киберотбрана (ВЦКО). Функционирането на ВЦКО е показано на две нива. 

Обоснован е организационният модел и видовете ВЦКО (локален и 

правителствен). Представени са специалните киберуслуги на ВЦКО и 

реакциите при киберинциденти. Разгледани са откриването, реакциите и 

действията на ВЦКО при киберпроникване. 

Считам, че основното съдържание на разработката съответства на темата 

на дисертационния труд и той е дело на докторанта. 

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

Изведените приноси в изследването са с научно-приложен характер и 

могат да бъдат приети.  

Считам, че принос 3: „Вариантите за стратегически институционален 

модел за противодействие на кибератаки са оценени въз основа на възприета 

система от критерии и е предложен вариант, който може да бъде осъществен на 

практика….“ в частта му за оценката представлява желанието на автора за по-

нататъшни изследвания. 

Текстът на публикациите по дисертацията не ми е предоставен и за тях не 

вземам отношение. 

4. Критични бележки. 

В трета глава на дисертацията не става ясно: анализ на системите за 

противодействие на кибератаки ли е направен, сравнение на системите, или 

оценка. Цел две на дисертацията (стр. 18)  започва така: “Анализ на системите 

на организации (НАТО), съюзи (ЕС) и генериране на критерии за сравнителен 
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анализ между различните системи. ...“, а в трети научен принос (стр. 178) се 

казва така: „Вариантите за стратегически институционален модел за 

противодействие на кибератаки са оценени въз основа на възприета система от 

критерии …“. Освен това авторът на дисертацията не представя методиката, 

която е използвана за оценка/анализ на моделите за противодействие на 

кибератаки (създадена от автора, адаптирана или е използвана готова 

методика).  

Първото изречение на втори извод към трета глава (стр. 174) е формулиран 

неясно: „За да се повиши на киберсигурността и възможностите на 

националната ни система за киберсигурност, подходящия начин е структури в 

МО способни да реагират на съвременните предизвикателства в 

киберпространството“. 

На стр. 12 в дисертацията съкращението КИС е представено, като 

„компютърни информационни системи“, а в списъка на съкращенията стр. 6 е 

посочено, че  КИС е комуникационна и информационна система. 

Използваните литературни източници са предимно регламентиращи 

документи и липсват трудове на автори във връзка с киберсигурността. 

Оформянето на списъка с използваната литература не е по възприетите 

стандарти. 

На някои  от страниците, където са поставени или следват фигури е 

оставено прекалено много празно място (например стр. 46, 53, 74, 90 и 171). 

Фигурите не са описани в текста, което затруднява читателя при 

възприемането им. 

 Посочените критични бележки не повлияват качеството и количеството 

на получените резултати и приноси. 

Препоръчвам на автора в следващите си разработки да обърне малко по-

голямо внимание на форматирането, правописа и пунктуацията. 
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5. Заключение. 

Смятам, че представеният дисертационен труд е добре структурирано и 

добросъвестно научно изследване на актуален и съществен научен проблем за 

развитието на способностите на Въоръжените сили на страната. 

Дисертационният труд отговаря на изискванията за придобиване на 

образователната и научна степен „доктор“. 

6. Оценка на дисертационния труд 

В резултат на изследването са постигнати важни научни резултати с 

изразен практико-приложен характер, които удовлетворяват изискванията за 

придобиване на образователна и научна степен „доктор”. 

Давам положителна оценка на представения дисертационен труд на тема 

„Повишаване на кибернетичната сигурност и отбрана на комуникационните и 

информационни структури на МО и БА”, като предлагам на уважаемото научно 

жури да го оцени положително и да присъди на Красимир Стайков Коев 

образователна и научна степен „доктор” в област на висшето образование 9. 

„Сигурност и отбрана“, професионално направление 9.1. „Национална 

сигурност “ по докторска програма „Киберсигурност“. 

 

 

21.02.2019 г.   полк. доц. д-р ………………. Живко Проданов 

 

 

 


