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СТАНОВИЩЕ 

 
от доц. д-р инж. Росен Георгиев Милетиев 

ТУ-София, Факултет по Телекомуникации 

Катедра Радиокомуникации и Видеотехнологии 
Адрес: София 1000, бул. „Климент Охридски“ 8, бл.1, кабинет 1229 

Email: miletiev@tu-sofia.bg 

 
на 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“ по научната специалност 

„Автоматизирани системи за обработка на информация и управление“. 

 

Становището е изготвено в качеството ми на член на научно жури, назначено 

със заповед на Началника на Военна Академия  „Г. С. РАКОВСКИ“ №СИ29-

РД-13/15.01.2020г. 

 
1. Актуалност и значимост на разработвания научен 

проблем. 

      Кибератаките към различни автоматизирани системи за управление са 

изключително актуална тема предвид факта, че при тези кибератаки може 

да се достигне до отказ на услуги или в най-тежкия случай върху загуба на 

контрол върху системата. Този факт определя и необходимостта от 

изследване върху въздействието на различни видове кибератаки върху 



жизнено важни системи за националната сигурност като транспорта. 

       Влиянието на кибератаките върху критичната инфраструктура са 

изследвани и от множество други автори предвид важността на проблема и 

предвид увеличаващия се брой на тези атаки в последните години се 

наблюдава значителен брой публикации по темата, част от които автора е 

цитирал в литературния обзор. На базата на някои от публикуваните модели 

и анализи на кибер атаките [48, 54, 70, 89] автора е предложил адаптивна 

архитектура на система за кибернетична защита, като е направено и 

симулационно моделиране на ЦКТ, включващо симулиране на кибератака 

върху него и върху системата за сигнализация на светофарите, които 

доказват работната хипотеза на дисертационния труд. Авторът е изследвал 

както директното влияние на кибератаките върху работата за ЦКТ 

(намаляването на продължителността на сигнализация върху транспортния 

поток, времето на закъснения, големината на опашката и др.), но и 

индиректното влияние на тези атаки, като повишаването на нивата на 

замърсителите на въздуха. Симулационното изследване е проведено в 

няколко симулационни среди както за оценка на влиянието на кибератаките 

върху системата за сигнализация, екологичните ефекти и параметрите на 

транспортния поток, така и за оценка на достоверността на получените 

резултати. 

 
2. Оценка на научните резултати и приносите на 

дисертационния труд. 

         Приложените научно – приложни и приложни приноси отразяват 

коректно постигнатите резултати в дисертационния труд. Тези 

приноси са публикувани в 3 самостоятелни публикации на автора за 

последните 3 години на български и английски език.  

         Предложени са актуализиран модел на системата за защита от 

кибератаки, симулационен модел на ЦКТ, оптимизиран чрез 



въвеждане на защитна стена, алгоритми, определящи 

последователността от стъпки, за изследването на тези модели и 

методика за оценка на уязвимостта и планиране на мерки за повишаване на 

устойчивостта на системата за управление на транспорта. 

          Получените резултати могат да бъдат приложени за повишаване на 

сигурността при изграждане на ЦКТ, разработване на усъвършенствани 

модели на защита от кибератаки и за допълнителни изследвания за 

влиянието на кибератаките върху критичната инфраструктура. 

          Представените приноси са авторски както на база представените 

публикации към дисертационния труд, така и на база публикациите на 

автора, представени в литературата [7-10]. 

 

3. Становище относно наличието или липсата на 

плагиатство. 

         Предложените приноси и получените резултати в публикациите и 

дисертационния труд не се установяват в друга научна литература и на 

базата на липсващи сигнали към рецензента за наличие на плагистство може 

да се счита, че дисертационния труд и публикациите са изцяло авторски. 

 

4. Критични бележки. 

1. На Фиг.52 – Фиг.54 е препоръчително получените резултати да се 

представят в логаритмичен мащаб спрямо параметъра V, съгласно 

данните от Таблица 40 

2. Получените резултати в Приложение IV следва да бъдат 

представени в основната част на дисертационния труд в т.3.4 

3. Представените Приложения V – VII нямат пряко отношение към 

получените резултати 

4. Обемът на Глава I е излишно голям, като например могат да 



отпаднат т.1.3.2 и т.1.3.3, които нямат пряко отношение към анализа 

на системите за управление на транспорта 

5. Приложен принос 3.1 следва да отпадне от претенциите, тъй като 

изясняването на логиката на функциониране на системата за 

управление на транспорта може да се разглежда като част от 

изследването на проблема в литературния обзор. 

6. В израз (20) е допусната техническа грешка при представяне на 

функцията n! 

 

5. Заключение. 

           На основание предоставения дисертационен труд и 

публикациите към него считам, че кандидатът отговаря на всички 

минимални изисквания съгласно Правилника за прилагане на Закона за 

развитие на академичния състав в РБ за съответното професионално 

направление за присъждане на образователната и научна степен 

„доктор“. 

 

6. Оценка на дисертационния труд. 

           На основание на гореизложеното оценявам положително 

дисертационния труд и препоръчвам на уважаемите членове на научното 

жури да гласуват положително за присъждане на образователната и научна 

степен „доктор“ на Йоана Атанасова Иванова. 

 
 
Дата: 26.02.2020                             Рецензент: …............................. 
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