
С Т А Н О В И Щ Е 
 

от доцент доктор Красимир Петров Костадинов, 
началник на катедра „Военноморски сили“ 

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

за дисертационния труд на Йоана Атанасова Иванова, 
 

на тема „Изследване на въздействието на кибератаки върху система за 
управление на транспорта“, 

представен за придобиване на образователната и научна степен „доктор”,  
в професионално направление 5.3. „Комуникационна и компютърна техника“, 
научна специалност „Автоматизирани системи за обработка на информация и 
управление“ 

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

приложението на съвременните симулационни технологии за изследване на 
сложни системи и визуализация на процесите, които се извършват в тях. 
Конкретно в дисертационния труд това изследване е реализирано чрез метода 
на агентно-базираното моделиране. 

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, 8 приложения, 41 таблици и 55 фигури, с обем 274 
страници. Цитираната литература включва общо 108 източника на български, 
английски и руски език. 

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

В представените ми за становище дисертационен труд, автореферат и 
документи към тях авторката е посочила постигнатите научни и научно-
приложни резултати, които могат да бъдат систематизирани в няколко 
направления: 
 Научни резултати. 

• Актуализиран и оптимизиран е модела за кибернетична защита на 
адаптивна архитектура при етапите „превенция“ и „реагиране“ на заплахата. 



• Разработени са модели и алгоритми за симулиране на дейността 
на центъра за контрол на транспорта, за да се оцени и анализира 
кибернетичната атака върху автомобилната транспортна система. 

Научно-приложни резултати. 
• Направена е сравнителна характеристика на уязвимостта на 

системата от кибератаки чрез симулационно моделиране и „тестове за 
пробив“. 

• Извършен е сравнителен анализ чрез използване на различен 
софтуер за проверка на достоверността на получените резултати. 

• 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. 

3. Становище относно наличието или липсата на плагиатство. 
Считам, че представения за становище дисертационен труд е лично 

дело на автора. Не ми е известно да има подадени сигнали за 
недобросъвестно използване на други трудове. Цитиранията и използваните 
литературни източници са посочени коректно. Автентичността на труда се 
доказва и от декларацията за автентичност, приложена от автора. 

4. Критични бележки. 
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 прави впечатление големият брой приети ограничения 
на изследването (приети са 10 ограничения). Формулирането на темата на 
изследването трябва да е такава, че да се налага приемането на по-малко 
ограничения.  

Също така прави впечатление обема на заявените научни  и научно- 
приложни резултати от автора. Считам, че за научна разработка от такъв 
мащаб са достатъчни 1-2 научни и 2-3 научно-приложни резултата. 

Формулираните изводи от автора в края на всяка глава и общите изводи 
са дълги и с пояснителен характер. Изводите е необходимо да с 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. 

 



5. Заключение. 
Предложеният за становище дисертационен труд и автореферат на 

Йоана Атанасова Иванова 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 публикувани 
доклада от докторанта, които покриват минималните национални изисквания 
за придобиване на образователната и научна степен „доктор”. 

6. 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 Йоана 
Атанасова Иванова, в професионално направление 5.3. „Комуникационна и 
компютърна техника“, научна специалност „Автоматизирани системи за 
обработка на информация и управление“. 

 
26.02.2020 г.                         Изготвил становището:  

                                                                                доц. д-р Красимир Костадинов 
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