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1. Актуалност и значимост на разработвания научен проблем. 

Развитието на съвременните комуникационни и информационни 

технологии в последните три десетилетия е в основата на изключително 

широкото приложение на комуникационните и информационните системи в 

отбраната. Появата на технологии като изкуствения интелект, машинното 

самообучение, нанотехнологията, свръхзвуковата технология и тяхното 

военно приложение ще предизвикат фундаментална промяна в разбиранията за 

водене на война. 

Актуалността на представената тема се определя от широкото 

разпространение на комуникационните и информационни системи и 

технологии, от тяхното засилващо се влияние и значение във всички области 

на дейност на обществото и в частност във Въоръжените сили и свързаната с 

това необходимост от обединяване на усилията за интегриране на системите за 

киберзащита, поддържащи системите за управление. Дисертационният труд е 

разработен в общ обем от 76 (седемдесет и шест) страници, съдържание, 

списък на съкращенията, увод, три глави, заключение и използваната 

литература, в логическа последователност. За по-прецизното онагледяване и 

обобщаване на информацията в дисертационния труд за използвани 30 

(тридесет) фигури и 2 (две) таблици. Темата на дисертациония труд, 

разработен подполковник Димитър Минчев Димитров,  напълно съответства 

на основното съдържание на разработката, като поставените задачи в научното 

изследване са правилно формулирани и позволяват постигане на желаните 

научни резултати. 

2. Оценка на научните резултати и приносите на дисертационния 

труд. 

Декларираните от подполковник Димитър Минчев Димитров научно-

приложни приноси са лично дело на докторанта. Те могат да се обобщят като 

обогатяване и доразвиване на съществуващите знания, доказване на нови 

факти и твърдения по отношение на повишаване на изискванията към КИС, 

което формулира определянето ѝ като съществен фактор за постигане на 

целите на операцията. Предложеният дисертационен труд показва, че авторът 

е запознат с разглежданата проблематиката, което дава основание за постигане 

на очакваните резултати в научно приложен аспект. 



Напълно приемам изброените в автореферата приноси, а именно: 

Научно-приложни приноси:  

1. Направен е критичен анализ от библиографски източници на 

актуалните и бъдещи концепции за водене на бойни операции по следните 

критерии – време, цели, географски параметри, ресурси и съвместност на 

усилията, в резултат на което е извлечена тенденцията на нарастване ролята на 

комуникационно-информационните системи  и тяхната киберзащита. 

2. Разработен е модел на интегрирана система за киберзащита в 

съвместна бойна операция. Формулирани са неговите свойства по отношение 

на устойчивостта на модела спрямо степента на заплаха. 

3. На базата на дефинирания модел е разработен симулационен 

модел, чрез който е изследвана и доказана по-високата ефективност на 

интегрираната система за киберзащита в сравнение с разпределената система 

за киберзащита. 

Резултатите в дисертационния труд с научно и практическо приложение 

са добра теоретична основа за по-нататъшно изследване в тази област. Считам, 

че авторефератът към дисертационния труд е достоверен и достатъчно точно 

представя съдържанието на разработката. По разглежданата тематика в 

дисертациония труд, докторантът е представил три самостоятелни 

публикации, които пряко кореспондират с темата на дисертацията. 

3. Критични бележки. 

- Липсват определения на основните термини от сферата на 

киберсигурността. 

- Необходимо е по-голямо прецизиране при формулиране на изводите 

и изчистването им от поясненията към тях. 

- В представените от докторанта подполковник Димитър Минчев 

Димитров дисератционен труд и автореферат към него могат да се посочат 

редица неточности и редакционни грешки, което не умаловажава постигнатите 

науни резултати. 

Считам, че кандидатът трябва да продължи научната и изследователската 

си работа, като публикува постигнатите резултати в научни издания и форуми, 

реферирани и индексирани в световната база данни. 



 

4. Заключение. 

Предложеният дисертационен труд на тема „Интегрирана система за 

киберзащита при провеждане на бойни операции“ с автор подполковник 

Димитър Минчев Димитров е изследване с научно-приложни резултати, които 

позволяват решаването на редица проблеми свързани с повишаване на 

изискванията към КИС, което формулира определянето ѝ като съществен 

фактор за постигане на целите на операцията и поставя значителни 

изискавания, свързани с безопасността и киберсигурността на системата за 

управление. Дисертационният труд е в съответсвие с изискванията на Закона 

за развитие на академичния състав в Република България и правилника за 

неговото прилагане и отговаря на изискванията за получаване на 

образователната и научна степен „доктор“. 

5. Оценка на дисертационния труд. 

С отчитане на постигнатите в дисертационния труд резултати в 

качеството ми на член на научното жури давам положителна оценка на 

дисертационния труд на тема „Интегрирана система за киберзащита при 

провеждане на бойни операции“  и подкрепям придобиването на 

образователната и научна степен „доктор“ от подполковник Димитър Минчев 

Димитров в област на висшето образование 9. „Сигурност и отбрана“, 

професионално направление 9.1. „Национална сигурност“, по докторска 

програма „Киберсигурност“. 

 

Член на научното жури: 

Дата: 17.10.2022 г.  подп. доц. д-р инж.                    Лазар Лазаров 
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1. Topicality and significance of the developed scientific topic. 

The development of modern communication and information technologies in 

the last three decades is the basis for the extremely wide application of 

communication and information systems in defence. The emergence of technologies 

such as artificial intelligence, machine self-learning, nanotechnology, supersonic 

technology and their military application will cause a fundamental change in the 

understanding of warfare. 

The relevance of the presented topic is determined by the wide spread of 

communication and information systems and technologies, by their increasing 

influence and importance in all areas of society’s activity and in particular in the 

Armed Forces, and the related need to unite efforts to integrate the systems for cyber 

defence supporting control systems. 

The dissertation has a total volume of 76 (seventy-six) pages, contents, list of 

abbreviations, introduction, three chapters, conclusion and a list of references in 

logical order. For a more precise illustration and summarisation of the information 

in the dissertation, 30 (thirty) figures and 2 (two) tables have been used. The topic of 

the dissertation, developed by Lt. Col. Dimitar Minchev Dimitrov, fully corresponds 

to the main content of the work, and the tasks set in the research are correctly 

formulated and allow for achieving the desired scientific results. 

2. Evaluation of the scientific results and contributions of the dissertation. 

The scientific-applied contributions presented by Lt. Col. Dimitar Minchev 

Dimitrov are the personal work of the doctoral student. They can be summarised as 

enriching and developing existing knowledge, proving new facts and statements in 

regard to increasing the requirements to CIS, which defines it as an important 

prerequisite for reaching the operation goals. The proposed dissertation shows that 

the author is knowledgeable about the issues under consideration, which gives 

grounds for achieving the expected results in scientifically applied aspects.    

I fully accept the contributions listed in the abstract, namely:  

Scientific-applied contributions: 

1. A critical analysis was made from bibliographic sources of the current and 

future concepts for conducting combat operations according to the following criteria 

– time, objectives, geographical parameters, resources and joint efforts, as a result of 



which comes the trend of increasing the role of communication and information 

systems and their cyber security. 

2. A model of an integrated cyber defence system in a joint combat operation 

has been developed. Its properties have been formulated in terms of the robustness 

of the model to the degree of threat. 

3. Based on the defined model, a simulation model was developed, through 

which the higher efficiency of the integrated cyber defence system compared to the 

distributed cyber defence system was studied and proved. 

The results of the dissertation in terms of its scientific and practical application 

are a good theoretical basis for further research in this field. I believe that the abstract 

of the dissertation is reliable and accurately presents the content of the work. The 

doctoral student has presented three independent publications that directly 

correspond to the topic of the dissertation. 

3. Critical remarks. 

- Definitions of the main terms in the field of cyber security are missing. 

- Greater precision is needed when stating the conclusions as well as 

removing additional explanations to them. 

- Even though a number of inaccuracies as well as editorial mistakes are 

present in both the dissertation and the abstract submitted by the doctoral student Lt. 

Col. Dimitar Minchev Dimitrov, this does not diminish the achieved scientific 

results. 

I believe that the candidate should continue his scientific and research work and 

publish the achieved results in scientific journals and forums, referenced and indexed 

in the global data base.    

4. Conclusion. 

The dissertation on the topic of ‘An Integrated System for Cyber Defence in 

Conducting Combat Operations’ proposed by Lt. Col. Dimitar Minchev Dimitrov is 

a study with scientific and applied results that allow solving a number of problems 

related to increasing the requirements to CIS, which defines it as an important 

prerequisite to reaching the operation goals and poses significant requirements 

related to safety and cyber security in the control system. The dissertation has been 

developed in accordance with the requirements of the Law for the Development of 

the Academic Staff in the Republic of Bulgaria and the Regulations for its 



implementation and meets the requirements for obtaining the educational and 

scientific degree Doctor. 

5. Assessment of the dissertation. 

Taking into account the results achieved in the dissertation, as a member of the 

Scientific Jury, I give a positive assessment of the dissertation on ‘An Integrated 

System for Cyber Defence in Conducting Combat Operations’ and support the 

acquisition of the educational and scientific degree Doctor by Lt. Col. Dimitar 

Minchev Dimitrov in area of higher education: 9. Security and Defence, professional 

field: 9.2. National Security under the Doctoral Programme Cyber Security. 

 

Member of the scientific jury: 

Date: 17.10.2022             Lt. Col. Assoc. Prof. Eng.              Lazar Lazarov 
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