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1. Актуалност и значимост на разработвания научен проблем.  

Киберсигурността вече е неделима част от ежедневието на хората. 

Използването на компютри, смартфони и др. „умни“ устройства 

управлявани чрез софтуер създава удобства, но предоставя и възможности 

за зловредни въздействия. 

Проблемът за опазване на киберсредата във въоръжените сили е още 

по–задълбочен, защото при управлението на войските и оръжията 

евентуалните щети могат да са свързани освен с имуществени и финансови 

загуби, и със загуба на много човешки животи. 

Темата на дисертацията несъмнено е актуална и е в направлението на 

развиващите се органи за киберотбрана в Българската армия. 

2. Оценка на научните резултати и приносите на дисертационния 

труд.  

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 литература.  

В увода е обоснована актуалността на темата, определени са целта, 

обектът и предметът на изследването. Дефинирани са ограничения. 

Първа глава е посветена на анализ на бойните операции и техните 

изисквания към системата за киберзащита. Изяснява се същността на 

понятието „военна наука“ и нейните компоненти. Описани са тактическите 

действия „отбрана“ и „настъпление“. Направен е анализ на три съвременни 

бойни операции по параметрите: време, цели, географски параметри, 

състав/групировки и съвместност на действията.  В отделен параграф са 

разгледани операциите на бригада тип „Страйкър“ и „мултидомейнова 

операция“, като са посочени данни за същите параметри, както за 

съвременните операции. В края на главата са формулирани четири извода. 
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Във втора глава „Моделиране на киберзащитата в бойни операции“ 

детайлно се описват киберзаплахите и начините за причиняване на вреда в 

киберпространството. По-голямо внимание е отделено на кибератака от 

типа „Отказ от услуга“.  Във втория параграф се представя теорията на 

моделиране чрез графичен, логически и аналитичен модел. В третият 

параграф е описан модел на интегрирана система за киберзащита в бойна 

операция, като се представят модели на разпределена и интегрирана 

система за киберзащита. В края на главата са формулирани четири извода. 

В трета глава се представя накратко теорията на симулационното 

моделиране, като са засегнати системите COMNET и OPNET. Във втори 

параграф, чрез средството Riverbed Modeler Academic, edition ver.17.5., са 

създадени симулационни модели на система за киберзащита от 

разпределен тип и система с интегрирана киберзащита, в съответствие с 

представените графични модели. Авторът провежда симулация с моделите 

за два часа под въздействието на DoS атака върху комуникационната 

инфраструктура и атака с експлоатация на уязвимост в системно 

програмно осигуряване на сървър. Отчита времето за обработка на 

заявките от сървър за база от данни и общото закъснение в системата. В 

края на главата са формулирани три извода.  

Считам, че по-голямата част от съдържанието на разработката 

съответства на темата на дисертационния труд и той е дело на докторанта. 

3. Оценка на научните резултати и приносите на дисертационния 

труд. 

Постигнатите резултати са с научно-приложен характер. Считам, че 

могат да бъдат приети. 

4. Критични бележки. 

В първа глава прекалено детайлно (в обем от 6 страници) се изяснява 

понятието „военна наука“ и нейните компоненти, което не е необходимо за 

темата на първа глава. 
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Не е посочен източник на информацията за мултидомейнова операция 

на стр. 29 и в таблица 1. 

Изводи  1 и 3 в края на първа глава не кореспондират със задачата, 

която следва да се разрешава в тази глава. 

Извод 1 в края на втора глава е прекалено описателен и съдържа в 

себе си няколко извода, а изводи 3 и 4 са близки и би следвало да се 

обединят в един. 

В текста „Заплахите срещу информационната инфраструктура най-

често са свързани с подавяне или шумоподтискане на сигналите. Като 

основно средство за заплаха срещу комуникационната инфраструктура се 

разглежда атаките от тип „Отказ от услуга“ на стр. 51 са разменени 

заплахите на комуникационната и информационната инфраструктура. 

От изводите в края на трета глава от значение за разработката е извод 

1. Изводи 2 и 3 са прекалено общи и не носят принос за разработката. 

Бележки по форматирането. Номерацията на параграфите на първа 

глава започва с 2. Параграф 1.1. „Cухoпътни oпepaции“ не е включен в 

съдържанието. В разработката са налице множество  граматически и 

правописни грешки. 

В текста не са споменати и обвързани фиг. 5. и фиг. 8. 

Смятам, че дисертацията би спечелила повече, ако в нея беше 

направен подробен анализ на възможните киберзаплахи във въоръжените 

сили, с цел определяне на най-вероятните въздействия върху КИС както и 

на други системи. На основа на получените резултати, да се извършат 

изследвания на киберсигурността. 

5. Заключение. 

В дисертацията са постигнати резултати с изразен научно-приложен 

характер, които удовлетворяват изискванията за придобиване на 

образователна и научна степен „доктор”. 
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6. Оценка на дисертационния труд 

Дисертационният труд отговаря на изискванията за придобиване на 

образователна и научна степен „доктор“. 

Давам положителна оценка на представения дисертационен труд на 

тема „Интегрирана система за киберзащита при провеждане на бойни 

операции“, като предлагам на уважаемото научно жури, да го оцени 

положително и да присъди на подполковник Димитър Минчев Димитров 

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

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

сигурност“ по докторска програма „Киберсигурност“. 

 

19.10.2022 г.   полк. доц. д-р ……………. Живко Проданов 
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1. Relevance and significance of the developed scientific problem. 

In nowadays cybersecurity is an integral part of people's daily lives. The 

use of computers, smartphones, etc. „smart” devices controlled by software 

creates convenience, but also provide opportunities for malicious effects. 

The problem of protecting the cyber environment in the armed forces is 

even more profound, because in the management of troops and weapons, 

possible damage can be related to property and financial losses, and to the loss 

of many human lives. 

The topic of the dissertation is undoubtedly current and is in the direction 

of developing cyber defense bodies in the Bulgarian Armed Forces. 

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

work. 

The dissertation is structured according to the generally accepted standard. 

It contains an introduction, three chapters with a distinct internal structure and 

formulated conclusions at the end of each chapter. General findings, conclusion 

and literature are presented. 

The relevance of the topic is determined in the introduction, also in the 

introduction are defined the purpose, object and subject of the research and 

constraints.  

The first chapter is dedicated to an analysis of combat operations and their 

requirements for the cyber defense system. The essence of the concept of 

"military science" and its components is clarified. The tactical actions "defense" 

and "offense" are described. An analysis of three modern combat operations was 

made according to the parameters: time, objectives, geographical parameters, 

composition/groupings and joint actions. The operations of the Stryker brigade 

and the "multi-domain operation" are discussed, with data on the same 

parameters as for modern operations. At the end of the chapter are formulated 

four conclusions. 
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Chapter Two, “Modeling Cyber Defense in Combat Operations”, details 

cyber threats and ways to cause harm in cyberspace. More attention is paid to 

the “Denial of Service” cyber attack. In the second paragraph, modeling theory 

is presented through a graphical, logical and analytical model. A model of an 

integrated cyber defense system in a combat operation is described, presenting 

distributed and integrated cyber defense system models. Four conclusions are 

formulated at the end of the chapter.  

The theory of simulation modeling is presented in the third chapter, with 

COMNET and OPNET systems concerned. Simulation models of a distributed 

type cyber defense system and an integrated cyber defense system were created 

in the second paragraph in accordance with the presented graphical models.  The 

author uses Riverbed Modeler Academic, edition ver.17.5 tool. The author 

conducts a simulation with the models for two hours under the influence of a 

DoS attack on the communication infrastructure and an attack with the 

exploitation of vulnerability in the system software of a server. He takes into 

account the time it takes to process requests from a database server and the 

overall latency in the system. Three conclusions are formulated at the end of the 

chapter. 

I believe that the majority of the content of the development corresponds to 

the topic of the dissertation work and it is the work of the doctoral student.  

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

work. 

The achieved results are of a scientific and applied nature. I believe they 

can be accepted. 

4. Critical notes. 

In the first chapter, the concept of "military science" and its components is 

clarified in too much detail (in a volume of 6 pages), which is not necessary for 

the topic of the first chapter. 
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The source of the multidomain operation information on page 29 and in 

Table 1 is not listed. 

Conclusions 1 and 3 at the end of the first chapter do not correspond to the 

task to be solved in this chapter. 

Conclusion 1 at the end of the second chapter is too descriptive and 

contains several conclusions, and conclusions 3 and 4 are close and should be 

combined into one. 

In the text, "Threats against the information infrastructure are most often 

related to suppression or noise suppression of signals. Denial of Service attacks 

are seen as the main means of threat against the communication infrastructure” 

(on page 51) the threats to the communication and information infrastructure are 

exchanged. 

At the conclusions at the end of the third chapter, conclusion 1 is relevant 

to the development. Conclusions 2 and 3 are too general and do not contribute to 

the development. 

Formatting notes. The numbering of the paragraphs of the first chapter 

begins with 2. Paragraph 1.1. "Land Force Operations" is not included in the 

content. There are many grammatical and spelling errors in the development. 

Not mentioned in the text and linked figs. 5. and fig. 8. 

I believe that the dissertation would have benefited more from a detailed 

analysis of possible cyber threats in the armed forces to determine the most 

likely impacts on CISs as well as other systems. Based on the results obtained, 

conduct cybersecurity research. 

5. Conclusion. 

The dissertation has achieved results of a scientific and applied nature, 

which satisfy the requirements for obtaining the educational and scientific 

degree "doctor". 
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6. Evaluation of the dissertation 

The dissertation meets the requirements for obtaining the educational and 

scientific degree "doctor". 

I give a positive assessment to the presented dissertation work on the topic 

"Integrated system for cyber protection during combat operations" and I propose 

to the respected scientific jury to evaluate it positively and to award Lieutenant 

Colonel Dimitar Minchev Dimitrov an educational and scientific degree 

"doctor" in the field of higher education 9. "Security and defense", professional 

field 9.1. "National Security" in the doctoral program "Cybersecurity". 

 

19.10.2022 г.  Col. Assoc. Prof. PhD.  ………….  Zhivko Prodanov 
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