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1. Актуалност и значимост на разработвания научен проблем. 
 

Разработеният от асистент Йоана Атанасова Иванова дисертационен 

труд е посветен на един актуален проблем, както в научно, така и в 

приложно отношение. Това се определя от факта, че системите за 

управление на транспорта, като важен компонент на всяка транспортна 

система, често се явяват потенциален обект на редица киберзаплахи. Това 

от своя страна е предпоставка за сериозни нежелани последствия върху 

транспортната система, която представлява елемент на националната 

сигурност и критичната инфраструктура. Всичко това обуславя 

необходимостта от разработване на мерки за укрепване и поддържане на 

сигурна, функционираща и устойчива транспортна система чрез прилагане 

на ефективни средства за защита, оценка на риска от киберзаплахи и 

превенция от вероятните нежелани последици.  

У нас все още не съществува цялостна методика за оценка на 

уязвимостта на транспортната система към кибератаки. Успешното 

решаване на такава задача е възможно само чрез създаване на съответна 

архитектура на система за кибернетична защита, модел на уязвимостите от 

кибернетични въздействия, както и симулационни модели, алгоритми и 

технологии с цел повишаване на устойчивостта на системата за управление 

на транспорта. 

На този проблем е  посветен дисертационния труд на асистент Йоана 

Иванова. 

 

2. Обща характеристика и структура на дисертационния труд. 

Дисертационният труд се състои от увод, три глави, заключение и 

литература в общ обем от 274 страници – 217 страници основен текст и 58 

страници вж8 приложения. Дисертационния труд съдържа 55 фигури и 41 

таблици.  
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По представения от автора дисертационен труд няма подобни 

разработки. 

Докторантът много добре познава състоянието на проблема. В увода  

на  дисертационния труд е обоснована актуалността и са формулирани 

целта и основните задачи стоящи за решаване. 

В Първа глава се анализират уязвимостите и въздействието на 

киберзаплахите върху системата за управление на транспорта и в частност 

върху Центъра на контрол на трафика (ЦКТ). На базата на анализа на 

основните видиве транспорт и транспортни системи е обоснован избора на 

автомобилния транспорт, като най-целесъобразен за провеждане на 

експерименталните изследвания. 

Във Втора глава се изследват възможностите за моделиране на 

въздействието на киберзаплахи върху системата за управление на 

транспорта. За целта е избран симулационния софтуер Riverbed Modeler, 

чрез който е разработен модел на Центъра на контрол на трафика и 

системата за сигнализация на светофарите на градска автомобилна 

транспортна система, като е проведен експеримент за въздействието на 

атака тип „Отказ от услуга” (Denial of Service - DoS) върху Центъра на 

контрол на трафика. На базата на получените резултати от проведените 

симулации са предложени целесъобразни средства за защита от 

кибератаки. 

В Трета глава е разработена методика за оценка на уязвимостта на 

системата за управление на транспорта към кибератаки чрез моделиране на 

сложни системи на базата на направено емпирично изследване и 

сравнителни анализи. Предложени са мерки за повишаване на 

устойчивостта на системата за управление на транспорта под формата на 

структурирана последователност от осем стъпки. В подкрепа на 

методиката е направена оценка на риска по два различни метода с 

използване на симулационните резултати.  
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3. Характеристика на научните и научноприложните приноси в 

дисертационния труд. Достоверност на материала. 

 

Декларираните научни резултати в дисертационния труд на 

докторанта са достоверни и са извлечени от съдържанието на основната 

част и от приложенията на разработката. Тези резултати приемам, като 

научноприложни и приложни приноси. Предложените от автора в 

автореферата приноси приемам, както следва: 

Научноприложни приноси на дисертацията: 

1. Предложени са модел на адаптивна архитектура на система за 

кибернетична защита, на базата на която са създадени симулационно 

моделирани мрежови конфигурации, както и модел за връзка между 

базовия концептуален модел „Триъгълник на кибер заплахата“ и 

средствата за симулация и визуализация, чрез които могат да бъдат 

открити и редуцирани уязвимостите. 

2. Разработен е модел на ЦКТ в симулационната среда Riverbed 

Modeler Academic Edition 17.5, на базата на който са направени оценка и 

анализ на въздействието на DoS - атака върху градска автомобилна 

транспортна система, като същият е оптимизиран и изследван чрез 

провеждане на допълнителни експерименти. 

3.  Разработена е методика за оценка на уязвимостта и планиране на 

мерки за повишаване на устойчивостта на системата за управление на 

транспорта, чрез използване на резултати от симулационно моделиране с 

цел минимизиране на финансовите разходи и избягване на реални щети за 

системата при реализиране на кибератака върху нея. 

4. Извършена е оценка и анализ на екологичните ефекти при 

кибератака върху градска автомобилна транспортна система. 
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Приложни приноси на дисертацията: 

1. Обосновано е логическото функциониране на система за 

управление на транспорта и в частност на ЦКТ, като нейна основна 

подсистема. 

2. Анализиран е симулационен модел NetLogo на кибератака срещу 

управленска структура по отчетни данни от картата на глобалните рискове 

и е приложен за създаване на аналогични модели по отчетни данни. 

3. Анализирани са възможностите на три различни симулационни 

среди с агентно-базирано моделиране NetLogo, Aimsun и Riverbed, като две 

от тях - NetLogo и Riverbed - са избрани за провеждане на експериментите. 

4. Разработени са алгоритми за изграждане на модели в 

използваните симулационни среди, които могат да се прилагат при 

провеждане на други аналогични изследвания.  

5. Извършена е сравнителна характеристика на методите за оценка 

на уязвимостта на системата към кибератаки – симулационното 

моделиране и „тестовете за пробив“. 

6. Извършена е оценка на риска, чрез използване на получените 

резултати от симулационно моделиране, с което се доказва работната 

хипотеза относно негативното въздействие на кибератаки върху системата 

за управление на транспорта. 

 

4. Оценка на научните резултати и приносите на 

дисертационния труд. 

Приносите в дисертационния труд могат да бъдат определени като 

адаптация и приложение на съществуващи знания, методи и технологии за 

решаване на специфични задачи и приложение на резултатите в 

практиката.  
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Резултатите от извършените в този труд изследвания представляват 

лично дело на докторанта и очертават значимостта на постигнатите 

приноси за теорията и практиката, свързани с киберсигурността при 

система за управление на транспорта.  

Приемам резултатите от направените експерименти и считам, че те 

биха се използвали от други автори при написването на разработки.  

Като цяло приемам основните научно-приложни и приложни 

резултати, като считам, че са лично дело на автора.  

 

5. Оценка на публикациите по дисертацията и авторството. 

По темата на дисертационния труд, в автореферата са посочени три 

самостоятелни  публикации. Една е докладвана на научна конференция на 

Военна академия „Г.С. Раковски“ през 2018 г. Две са публикувани в 

международни реферирани списания на английски език, съответно през 

2018 г. и 2019 г. Научните публикации съответстват на темата на 

дисертационния труд. 

 Чрез тях са апробирани основните научноприложни и приложни 

приноси на докторанта. Не ми е известно докторанта да е цитиран.  

 

6. Становище относно наличието или липсата на плагиатство. 

Приносите в дисертационния труд са лично дело на докторанта. Тук 

трябва да се отбележи и доброто методическо и научно ръководство на 

научния ръководител полк. доц. д-р инж. Иван Христозов, довело до 

успешното решаване на поставените задачи и постигане целта на 

дисертационния труд. Не ми е известно да е получен неанонимен и 

мотивиран писмен сигнал за установяване на плагиатство в 

дисертационния труд и/или в публикациите по него. 
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7. Литературна осведоменост и компетентност на докторанта. 

Литературната осведоменост на докторанта е много-добра. Списъка 

на литературата съдържа 108 заглавия, от които 35 на български и на руски 

и 73 на английски език. Литературните източници са посочени и 

използувани коректно. 

 

8. Оценка за автореферата. 

Авторефератът е разработен съгласно изискванията като обем, 

структура и съдържание и правилно отразява основните научноприложни и 

приложни приноси получени в дисертационния труд. 

 

9. Критични бележки. 

С дисертационния труд се запознах във връзка с предварителната 

защита и като вътрешен рецензент предоставих бележките си на 

докторанта. Голяма част от тях са взети по целесъобразност при 

окончателното оформяна на работата. Независимо от доказаните приноси, 

дисертацията би спечелила, ако се имат предвид следните препоръки: 

• Целесъобразно е постигнатите резултати да са в по-обобщен вид. 

• За по-голяма прегледност в разработки от този тип се препоръчва 

представяне на методика на изследването, по която то се провежда с 

онагледяваща схема; 

Посочените бележки и препоръки не се отразяват съществено върху 

значимостта на приносите в дисертационния труд. Дисертацията е 

задълбочен и добре оформен научен труд от изследването на актуален 

проблем и е с постигнати значими научноприложни и приложни приноси, 

доказващи способността на докторанта самостоятелно да разработва важни 

въпроси за теорията и практиката. 
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10. Лични впечатления и други въпроси, по които рецензентът 

смята, че следва да вземе отношение. 

Познавам докторантката от 2012 година, като студентка в 

магистърска програма „Комуникационни и информационни системи и 

технологии в сигурността и отбраната” във Военна академия „Г. С. 

Раковски”. Оставам с мнение, че тя е високо подготвен научен работник с 

афинитет към новостите и научно-изследователската дейност. Считам, че 

докторантката Иванова, е придобила необходимите знания и опит и е в 

състояние самостоятелно да формулира и разработва научни и 

научноприложни проблеми. 

 

11. Заключение. 

В дисертационния труд са постигнати необходимите по количество и 

качество научноприложни и приложни резултати.  

Дисертационния труд съответства на изискванията на Закона за 

развитието на академичния състав в Република България, Правилника за 

неговото прилагане и Правилника за развитие на академичния състав във 

Военна академия „Г. С. Раковски” за придобиване на образователна и 

научна степен „доктор”. Препоръчвам на докторанта в бъдеще да 

продължи работата си в това направление.  

 

12. Оценка на дисертационния труд. 

Като имам предвид обемът и качеството на дисертационния труд, 

посочените научно-приложни и приложни резултати и възможностите на 

кандидата за последваща научна работа, давам своята положителна 

оценка и си позволявам да предложа на почитаемото научно жури да 

присъди на ас. инж. ЙОАНА АТАНАСОВА ИВАНОВА образователната 

и научна степен „ДОКТОР” в област на висшето образование 5. 

Технически науки, професионално направление 5.3. Комуникационна и 
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компютърна техника, докторска програма „Автоматизирани системи за 

обработка на информация и управление“ за разработения от нея 

дисертационен труд на тема: „Изследване на въздействието на кибератаки 

върху система за управление на транспорта“.  

 

Дата: 26.02.2020 г.                                       Рецензент:                                       

 

(доц. д-р инж. Веселина Александрова Гагъмова) 
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