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Дисертационният труд е обсъден на разширен съвет на Катедра 

“Комуникационни и информационни системи”, първично звено във Факултет 

„Командно-щабен“ на Военна академия „Г. С. Раковски”–София на 

08.09.2022 г. и е насрочен за защита пред Научно жури по научната 

специалност „Кибебрсигурност”. 

Авторът на дисертационния труд е докторант чрез редовна форма на 

подготовка в Катедра „Комуникационни и информационни системи“. 

Основните изследвания по дисертационния труд са проведени в 

Катедра „Комуникационни и информационни системи“ на Военна академия 

„Г. С. Раковски”. 

ДАННИ ЗА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД: 

 дисертационния труд се състои от 76 страници; 

 основен текст – 65 страници; 

 литературни източници – 88; 

 фигури – 30; 

 таблици – 2; 

 брой на публикациите по дисертацията – 3; 

 брой на приложенията към дисертацията -няма; 

 номерирането на дефинициите, твърденията, фигурите и таблиците в 

автореферата съответства на това в дисертационния труд. 

 

Защитата на дисертационния труд ще се състои на 22.11.2022 г. от 

14:00 ч. в Академична зала А - 3 на Военна академия „Г. С. Раковски“. 

Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се в 

стая№ 123, преподавателски корпус на Военна академия „Г. С. Раковски”. 

Автор: подполковник Димитър Минчев Димитров 

Тема: „Интегрирана система за киберзащита при провеждане на бойни 

операции“ 
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I. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

ВИД НА ДИСЕРТАЦИОННИЯТРУД 

Дисертацията има характер на научноизследователски труд с 

формулирани работна хипотеза, цел и задачи. Обхваща: увод; основна част, 

включваща три глави; общи изводи; заключение; библиография/списък с 

използваната литература. 

Актуалност на темата. Развитието на съвременните комуникационни 

и информационни технологии в последните три десетилетия е в основата на 

изключително широкото приложение на комуникационните и 

информационните системи (КИС) 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. [40]. 

Комуникационните и информационните системи снижават разходите за 

комуникация, облекчават процесите на управление, намаляват времето за 

вземане на решение, решават въпросите за добиване, обработване, съхранение 

и разпространение на информация, управление на знанието, повишават 

качеството. КИС е елемент на системата за командване и управление (СКУ) и 

предоставя средата за функционирането й. Тук следва да се отбележи, че тези 

тенденции извеждат на преден план все по-голямата зависимост от КИС. 

Многостранното приложение на комуникационните и 

информационните системи повишава тяхната сложност. Това поставя въпроса 

за повишаване на степента на интегрираност между тях. В следствие от 

разпространението на КИС е и тяхната уязвимост от киберзаплахи. Все повече 

процеси зависят от информационния транспорт в КИС. Съществен проблем 

при използването на КИС се явява защитата и на комуникационните и на 

информационните ресурси като цяло. Значителния брой заплахи срещу КИС 

от друга страна определят необходимостта от интегриране и на 

киберзащитата им, което всъщност обуславя и актуалността на  настоящата 

разработка. 
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Научен проблем 

Съвременните КИС, особено тези с военно предназначение, решават 

най-сложните задачи, свързани с управлението. Такова е и предназначението 

на военните КИС – използват се за интегрирано и съвместно използване 

различните видове въоръжени сили и родове войски в операции. На база на 

тази способност на съвременните КИС – тяхната интегрираща функция – за 

съвместното използване на въоръжените сили са развити и реализирани 

всички съвременни военни доктрини, например доктрините за мрежово-

центричните операции (МЦО) и мултидомейновите операции (МДО). 

Реализирането на тези доктрини се основава на фундаменталното условие за 

използването на единно информационно бойно пространство от всички 

участници в операцията. В резултат на това условие се създава възможност 

технологично и организационно взаимодействие на различни нива. КИС, 

които в своята същност използват различни методи и способи за киберзащита. 

Например за мрежи, базирани на принципа с комутация на канали се прилага 

киберзащита на каналния слой от референтния OSI модел; за мрежите, 

базирани на принципа с комутация на пакети, се прилага киберзащита на 

мрежовия слой от OSI модела; за системите предоставящи информационни 

услуги, се прилага киберзащита на приложен слой от OSI модела. Според 

специалистите в сферата на киберсигурността и в разгледаните достъпни 

информационни източници все още няма единно виждане за осигуряване 

киберзащита на системно ниво, която да гарантира имплементацията на 

интегрирана система за киберзащита при участие в бойни операции. 

В този смисъл може да се определи, че дисертационния труд разглежда 

съществен научен проблем със систематизиране на интегрирана система.  

Обект на изследването е киберзащита на КИС при провеждане на 

бойни операции. 

Предмет на изследване е възможностите за въвеждане на интегрирана 

система за киберзащита на КИС, осигуряваща СКУ на съвместни сили в бойна 

операция. 
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Цел на дисертационния труд на основата на анализ на спецификата 

във функционирането на различни видове заплахи да се предложи 

универсален механизъм, удовлетворяващ изискванията за защита на мрежи и 

системи, базирани съответно на каналено, мрежово и приложно ниво. 

Основните задачи, решавани за постигането на поставената цел са: 

- Да се направи преглед на съвременни бойни операции и 

влиянието им върху съвременните комуникационно-информационни системи; 

- Да се направи синтез на комплексен интегриран модел на 

комуникационно-информационна система, поддържаща системата за 

командване и управление в операция, подложена на въздействие от заплахи; 

- Да се изследва поведението на модела при различни видове 

заплахи върху КИС и различни варианти на система за киберзащита и 

интегрирания модел за киберсигурност. 

Разработката по темата за интегрирана система за киберзащита при 

провеждане на бойни операции ще бъде ограничена до описание и изследване 

на графичен, функционален и симулационен модели поради следните 

ограничения: 

• Не се разглеждат в пълен обем всички системи за киберсигурност 

– елементи от националната система за киберсигурност, особено тези в 

критичните инфраструктури като сигурността и отбраната; 

• В разработката не се разглеждат в детайли хардуерните 

устройства и софтуерните приложения, използвани в информационната 

инфраструктура; 

• използват се общо достъпни информационни източници; 

При тези ограничения изследването ще се насочи върху влиянието на 

киберзаплахите върху капацитета на комуникационните средства в 

комуникационно-информационната система на групировка провеждаща 

бойна операция. 

При решаването на тези задачи са използвани методите на системния 

анализ, на синтез и моделиране и симулационно моделиране. 
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Дисертационния труд е представен в увод, три глави и заключение. 

В уводната част е обоснована актуалността на темата и нейната 

значимост, ограниченията и основните задачи. 

В първа глава е направен преглед и анализ на видовете операции и 

параметрите на съвременните бойни операции. Разгледана е класификация на 

бойните операции. Основно вниманието е насочено върху влиянието на КИС 

върху развитието на военното дело и доктрините за използване на 

въоръжените сили, като тяхното влияние е значително по отношение на 

увеличение на географските параметри на операциите, намаляване на времето 

за изпълнение на задачите и количеството на въвлечените в операцията сили. 

Посочват се изискванията към системата за киберзащита, като елемент от 

системата за киберсигурност 

Във втора глава е разгледана съвременна КИС, поддържаща системата 

за командване и управление (СКУ) на конвенционална отбранителна 

операция. Детайлно са разгледани характеристиките на подобна система – 

структура, пропускателна способност, своевременност, безопасност - с 

техните параметри, удовлетворяващи изискванията на съвременните 

операции. На базата на преглед на съществуващи заплахи в 

киберпространството са направени основни изводи за връзката между вида на 

заплахата и конкретната характеристика (изискване) към КИС (влияние на 

DoS атака върху пропускателната способност на КИС). В края на главата е 

синтезиран модел , включващ възможна структура на КИС със нейните 

характеристика пропускателна способност и основна цел предоставяне на 

среда за функциониране на СКУ, както и най-възможните или съществуващи 

заплахи, обединени в общ модел, който могат да въздействат върху системата 

в киберпространството. Накрая в резултат на анализ на съществуващите 

методи и подходи за защита е синтезиран модел на интегрирана защита, 

позволяваща предпазването на КИС от разглежданите заплахи. 
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В трета глава е разгледан симулационен модел на КИС, заплахи и 

интегрирана защита на съвместни оперативни сили в отбранителна операция. 

На базата на изграден симулационен модел на базата на модела от втора глава 

в симулационна среда е направено изследване на поведението на КИС, 

поддържаща управлението на оперативно обединение, подложена на едни и 

същи комплексни заплахи със промяна на комбинацията от средства за защита 

и контрол в изменението в качеството на КИС. Като в процеса на изследване 

итеративно се контролира изменението в качеството на системата. За основен 

критерий за избор на вариант за защита на КИС се използва коефициентът на 

защита, който се определя от съотношението между коефициентите на 

използваните средства за защита към коефициента на качеството на КИС. В 

изследването е направен избор на варианта с максимална степен на защита в 

абсолютни стойности. 

В общите изводи са изложени основните изводи от разработката. 

В заключението са представени обобщени резултати, постигнати при 

практическото разработване на модел на система за киберзащита в бойна 

операция. 

В процеса на разработката на дисертационния труд са използвани 88 

литературни източника, от които 37 на български език, 34 на английски език 

и 5 на руски език , включващи и 12 източника от Интернет, свързани с темата. 
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II. СТРУКТУРА И СЪДЪРЖАНИЕ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ 

ТРУД 

СТРУКТУРА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

Дисертационния труд е структуриран в съответствие с поставените цел, 

научноизследователски задачи, работна хипотеза, обект и предмет на 

изследването и отразява възприетия от автора подход към проблематиката. 

Състои се от увод, 3 глави с изводи към всяка от тях, заключение с 

насоки за бъдеща работа, 2 таблици и 30 фигури с обем 76 страници. 

Цитираната литература включва общо  88 източника на български, английски 

и руски език. 

 

СЪДЪРЖАНИЕ НА ДИСЕРТАЦИЯТА 

В увода е дефинирана актуалността на разглеждания проблем, като е 

обоснована необходимостта от разработването на дисертационния труд. 

Формулирани са целта, основните задачи, ограниченията, работната хипотеза 

и методите, прилагани в хода на изследването. 

 

I. ПЪРВА ГЛАВА „АНАЛИЗ НА БОЙНИТЕ ОПЕРАЦИИ И 

ТЕХНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СИСТЕМАТА ЗА КИБЕРЗАЩИТА“ 

В първа глава е направен преглед и анализ на видовете операции и 

параметрите на съвременните бойни операции. Разгледана е класификация на 

бойните операции. Основно вниманието е насочено върху влиянието на КИС 

върху развитието на военното дело и доктрините за използване на 

въоръжените сили, като тяхното влияние е значително по отношение на 

увеличение на географските параметри на операциите, намаляване на времето 

за изпълнение на задачите и количеството на въвлечените в операцията сили. 

Посочват се изискванията към системата за киберзащита, като елемент от 

системата за киберсигурност 
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Изводи от ПЪРВА ГЛАВА 

1. От направения преглед и анализ на разгледаните съвременни 

операции очевидно се определя тенденцията на увеличаване на целите на 

операцията, намаляване на групировката и нa времето за постигане на целите. 

2. При анализа на бъдещите концепции в развитието на оперативното 

изкуство се запазва горепосочената тенденция, като допълнително се 

очертават значително намаляване на ресурсите, значително се увеличават 

целите (фиг. 9) и значително увеличение в пъти на броя взаимодействащи 

звена (фиг. 12) по командната верига в следствие на повишаване на нивото на 

съвместимост на информационните и степента на взаимодействие на 

комуникационните системи. 

3. За всички анализирани операции еднозначно може да се потвърди 

запазване на величината на географските параметри (фиг. 10) от една страна 

и от друга страна тенденцията към реализиране на концепцията за 

„безконтактна война“ или т. нар. „дистанционен“ бой – концепция, формирана 

при мултидомейновите операции. 

4. Като цяло увеличаването на взаимодействието при изпълнение на 

задачите води след себе си повишаване на изискванията към КИС, което 

формулира определянето й като съществен фактор за постигане на целите на 

операцията, съизмерим с фактора „Групировка на силите“. От тук може да се 

определи извода за значително повишаване на изискванията за безопасност и 

киберсигурност на СУ към КИС. 

 

II. ВТОРА ГЛАВА „МОДЕЛИРАНЕ НА КИБЕРЗАЩИТАТА В 

БОЙНИ ОПОЕРАЦИИ“ 

Във втора глава са разгледани заплахи в киберпространството. 

Изготвен е функционален модел и графичен модел а пълно прикритие на 

интегрирана система за киберзащита. Детайлно са разгледани 

характеристиките на подобна система – структура, пропускателна 

способност, своевременност, безопасност - с техните параметри, 
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удовлетворяващи изискванията на съвременните операции. На базата на 

преглед на съществуващи заплахи в киберпространството са направени 

основни изводи за връзката между вида на заплахата и конкретната 

характеристика (изискване) към КИС (влияние на DoS атака върху 

пропускателната способност на КИС). В края на главата е синтезиран модел , 

включващ възможна структура на КИС със нейните характеристика 

пропускателна способност и основна цел предоставяне на среда за 

функциониране на СКУ, както и най-възможните или съществуващи заплахи, 

обединени в общ модел, който могат да въздействат върху системата в 

киберпространството. Накрая в резултат на анализ на съществуващите 

методи и подходи за защита е синтезиран модел на интегрирана защита, 

позволяваща предпазването на КИС от разглежданите заплахи. 

- Изводи от втора глава 

- В процеса на провеждане на съвместната бойна операция 

очакваните атаки в киберпространството от разгледаните видиве кибератаки 

най-лесни за реализиране са различните варианти на отказ от услуга (DoS, 

разпределена DoS, Land.c, SYN flood), Smurf атака и други, поради 

ограничение в продължителността на атаката и ограничение в ресурсите, 

както и в обема и обхвата на предварителната подготовка за провеждането им. 

Други атаки като спуфинг, фишинг, спам, снифинг, атаки за експлоатиране на 

уязвимости в системното програмно осигуряване изискват продължително 

време за подготовка и значителен обем ресурси. В този смисъл в хода на 

операцията, имайки впредвид нейните времеви и пространствени 

ограничения, атаки от втория вид не може да се използват.  

- Възможните заплахи в киберпространството, видни от фиг. 2, са 

насочени основно към секюрити сървъра, който в инфраструктурата на КИС 

е разположен в комуникационното оборудване, опериращо на ниво 3 от OSI 

модела. Основния вид атака, провеждана на ниво 3 от OSI, се осъществява зад 

комуникационната част т.е. чрез въздействие върху приложното програмно 

осигуряване. 
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- Реализирането на атаките чрез дистанционно въздействие и ДРГ 

от фиг. 1 е значително по-просто, поради факта, че не се изисква 

предварителен пробив на КИС и предварителна инсталация на зловреден 

софтуер. Третия вид атака върху приложение се реализира със значителен 

разход от време, тъй като изисква достъп до системното програмно 

осигуряване много време преди началото на операцията. По тази причина при 

реализиране на симулацията е използван само първия вид атака. 

Моделът на система за киберзащита в операция от фиг. 16 влючва 

възможност за дистанционно въздействие от противниковата зона и от 

диверсионно-разузнавателни групи, разположени в собствената зона на 

операцията и зловреден софтуер, инсталиран в системното програмно 

осигуряване на КИС. 

III. ТРЕТА ГЛАВА „СИМУЛАЦИОНЕН МОДЕЛ НА 

ИНТЕГРИРАНА СИСТЕМА ЗА КИБЕРЗАЩИТА В БОЙНА 

ОПЕРАЦИЯ“ 

В трета глава са разгледани принципите на моделирането и 

симулационното моделиране разгледан симулационен модел на КИС, заплахи 

и интегрирана защита на съвместни оперативни сили в отбранителна 

операция. На базата на изграден симулационен модел на базата на модела от 

втора глава в симулационна среда е направено изследване на поведението на 

КИС, поддържаща управлението на оперативно обединение, подложена на 

едни и същи комплексни заплахи със промяна на комбинацията от средства 

за защита и контрол в изменението в качеството на КИС. Като в процеса на 

изследване итеративно се контролира изменението в качеството на системата. 

За основен критерий за избор на вариант за защита на КИС се използва 

коефициентът на защита, който се определя от съотношението между 

коефициентите на използваните средства за защита към коефициента на 

качеството на КИС. В изследването е направен избор на варианта с 

максимална степен на защита в абсолютни стойности. 

ИЗВOДИ OТ ТРEТA ГЛAВA 
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1. В резултат на проведения симулационен експеримент е констатирана 

очевидна разлика във времезакъснението, което е критерий за ефекта на 

проведената DOS атака. 

- При конвенционалния способ за защита (т.е. изграждането на система 

с индивидуални средства за защита) времезакъснението при DOS атака е 0,6 

сек.; 

- При използване на интегрирана система за киберзащита време 

закъсненито намалява до 0,29 сек. Т.е. стойността му е 3 пъти по-малка. 

Тези резултати еднозначно определят по-високата ефективност при 

интегриране на защитата. 

2. Интегрирането на системата за киберзащита по представения способ 

изцяло съответства на съвременните схващания и не противоречи на 

тенденциите в способите за използване на въоръжените сили. 

3. От разгледаните концептуални модели на СКЗ е очевиден резултата 

за постигане на по-висока ефективност на защитата при значително по-малък 

обем/разход на човешки и технически ресурс. 

 

В общите изводи са изложени основните изводи от разработката. 

1. Като цяло увеличаването на взаимодействието при изпълнение на 

задачите води след себе си повишаване на изискванията към КИС, което 

формулира определянето й като съществен фактор за постигане на целите на 

операцията, съизмерим с фактора „Групировка на силите“. От тук може да се 

определи извода за значително повишаване на изискванията за безопасност и 

киберсигурност на СУ към КИС. 

2. В процеса на провеждане на съвместната бойна операция 

очакваните атаки в киберпространството от разгледаните видиве кибератаки 

най-лесни за реализиране са различните варианти на отказ от услуга (DoS, 

разпределена DoS, Land.c, SYN flood), Smurf атака и други, поради 

ограничение в продължителността на атаката и ограничение в ресурсите, 

както и в обема и обхвата на предварителната подготовка за провеждането 
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им. Други атаки като спуфинг, фишинг, спам, снифинг, атаки за 

експлоатиране на уязвимости в системното програмно осигуряване изискват 

продължително време за подготовка и значителен обем ресурси. В този 

смисъл в хода на операцията, имайки впредвид нейните времеви и 

пространствени ограничения, атаки от втория вид не може да се използват. 

3. Интегрирането на системата за киберзащита по представения 

способ изцяло съответства на съвременните схващания и не противоречи на 

тенденциите в способите за използване на въоръжените сили. 

4. От разгледаните концептуални модели на СКЗ е очевиден 

резултата за постигане на по-висока ефективност на защитата при значително 

по-малък обем/разход на човешки и технически ресурс 

В заключението са представени обобщени резултати, постигнати при 

практическото разработване на модел на система за киберзащита на 

формирование, участващо в бойна операция. 

  



14/ 

-  
ИЗВОДИ  

1. Общи изводи 

1.1 На база на библиографски източници, свързани с обекта и предмета 

на дисертационния труд, са анализирани проблемите на съвременната 

киберсигурност. 

1.2 Оценката и анализът на резултатите от направеното теоретично и 

емпирично изследване, включващо изграждане и оптимизиране на 

симулационен модел на ЦКТ, симулиране на кибератака върху него и 

върхусистемата за сигнализация на светофарите, доказват работната хипотеза 

и ефективността на метода на симулационно моделиране при провеждане на 

подобни изследвания. 

1.3 При провеждане на експерименти за оценка на системната 

уязвимост се потвърждава надеждността на получените симулационни 

резултати и респективно предимствата от използването им за оценка на риска 

от кибератаки. 

2. Научно-приложни приноси на дисертацията 

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. 
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3. Приложни приноси на дисертацията 

Няма приложни приноси 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

При разработката на трите глави в дисертационния труд са описани и 

приложени едни от най-иновативните методи и средства за реализация от 

гледна точка на съвременните научни източници. 

В дисертационния труд са използвани професионални симулационни 

продукти от висок клас за симулиране на кибератаките, което гарантира 

резултати с висока степен на достоверност в сравнение с резултатите от 

използването на продукти от по-нисък клас, които разполагат с ограничени 

параметри и базови възможности за описание на алгоритми със средствата на 

програмен език. В тази връзка използваните тясно специализирани софтуерни 

продукти предлагат и богати възможности за визуализация на конкретната 

среда с всички необходими типове и модели мрежови компоненти за 

изграждането й. Освен това професионалните софтуерни продукти 

позволяват във виртуална среда да бъдат проиграни множество сценарии с 

възможности за извършване на сигурна оптимизация на трафика и 

комуникационните мрежи, както и на други сложни системи. 

Авторът използва метода на логическия анализ при обобщената оценка 

на резултатите от експерименталните изследвания. Подходът за моделиране 

на ИСКЗ и симулирането на кибервъздействия върху нея е самостоятелен. 

Получените изходни резултати могат да бъдат използвани при други подобни 

проучвания и разработки.  

Дисертацията дава възможност за правилен подбор на средства за 

защита и вграждането им в мрежовите конфигурации цел повишаване на 

киберсигурността. 
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Натрупаният от проведените изследвания опит дава основание да се 

формулират следните препоръки относно бъдещи изследвания и 

експериментална работа: 

 разширяване на обхвата и дълбочината (детайлността) на 

моделирането на системи за киберзащита до обхващане на всичките й 

подсистеми и функционалности; 

 изследване на интензивността на кибератаката и в частност на 

зависимостта между броя получени заявки за единица време и потока от 

защитавани обекти. 
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I. GENERAL CHARACTERISTIC OF THE DISSERTATION 

The dissertation has the character of a research work with formulated 

working hypothesis, goal and tasks. Covers: introduction; a main body comprising 

three chapters; general conclusions; conclusion; bibliography/reference list. 

Relevance of the 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 (CIS) in defense. 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. [40]. Communication and 

information systems reduce communication costs, ease management processes, 

reduce decision-making time, solve the issues of obtaining, processing, storing and 

distributing information, knowledge management, and increase quality. CIS is an 

element of the command and control system (C2) and provides the environment for 

its operation. It should be noted here that these trends bring to the fore the increasing 

dependence on CIS. 

The multifaceted application of communication and information systems 

increases their complexity. This poses the question of increasing the degree of 

integration between them. As a consequence of the proliferation of CSIs is their 

vulnerability to cyber threats. More and more processes depend on the information 

transport in the CIS. A significant problem in the use of CIS is the protection of 

communication and information resources in general. The significant number of 

threats against CIS, on the other hand, determine the need to integrate their cyber 

protection, which actually determines the relevance of the current development. 

A scientific problem 

Modern CISs, especially those with a military purpose, solve the most 

complex tasks related to management. This is also the purpose of the military CIS 

- they are used for integrated and joint use of the various types of armed forces and 

general troops in operations. On the basis of this ability of modern CISs - their 
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integrating function - for the joint use of armed forces, all modern military doctrines 

have been developed and implemented, for example, the doctrines of network-

centric operations (NCO) and multi-domain operations (MDO). The 

implementation of these doctrines is based on the fundamental condition for the use 

of a unified information battlespace by all participants in the operation. As a result 

of this condition, technological and organizational interaction at different levels is 

created. CIS, which in their essence use different methods and methods for cyber 

protection. For example, for networks based on the principle of channel switching, 

the cyber protection of the channel layer of the reference OSI model is applied; for 

networks based on the principle of packet switching, cyber protection of the 

network layer of the OSI model is applied; for systems providing information 

services, cyber protection is applied at the application layer of the OSI model. 

According to the specialists in the field of cyber security and in the reviewed 

available information sources, there is still no unified vision for ensuring cyber 

protection at the system level, which would guarantee the implementation of an 

integrated cyber protection system when participating in combat operations. 

In this sense, it can be determined that the dissertation examines a significant 

scientific problem with the systematization of an integrated system. 

The object of the study is cyber defense of CIS during combat operations. 

The subject of research is the possibilities of introducing an integrated 

system for cyber defense of the CSI, providing the SCU of joint forces in a combat 

operation. 

The aim of the dissertation, based on an analysis of the specifics in the 

functioning of various types of threats, is to propose a universal mechanism that 

satisfies the requirements for the protection of networks and systems based on the 

channel, network and application level, respectively. 

The main tasks solved to achieve the set goal are: 

- To review modern combat operations and their impact on modern 

communication and information systems; 
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- To synthesize a complex integrated model of a communication and 

information system supporting the system of command and control in an operation 

subjected to the impact of threats; 

- To investigate the behavior of the model under different types of threats to 

CIS and different variants of a cyber defense system and the integrated cyber 

security model. 

Development on the topic of an integrated cyber defense system in the 

conduct of combat operations will be limited to the description and study of 

graphical, functional and simulation models due to the following limitations: 

• Not all cyber security systems – elements of the national cyber security 

system, especially those in critical infrastructures such as security and defense – are 

fully addressed; 

• The development does not consider in detail the hardware devices and 

software applications used in the information infrastructure; 

• commonly available information sources are used. 

With these limitations, the research will focus on the impact of cyber threats 

on the capacity of communication means in the communication-information system 

of a group conducting a combat operation. 

In solving these tasks, the methods of system analysis, synthesis and 

modeling and simulation modeling were used. 

The dissertation is presented in an introduction, three chapters and a 

conclusion. 

In the introductory part, the topicality of the topic and its importance, 

limitations and main tasks are justified. 

In the first chapter, an overview and analysis of the types of operations and 

the parameters of modern combat operations is made. A classification of combat 

operations was considered. The main focus is on the influence of CIS on the 

development of military affairs and the doctrines of the use of armed forces, and 

their influence is significant in terms of increasing the geographical parameters of 
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operations, reducing the time for completing tasks and the amount of forces 

involved in the operation . The requirements for the cyber protection system, as an 

element of the cyber security system, are indicated. 

In the second chapter, a modern CIS supporting the command and control 

system (C2) of a conventional defense operation is discussed. The characteristics 

of such a system - structure, throughput, timeliness, safety - with their parameters 

satisfying the requirements of modern operations are examined in detail. On the 

basis of a review of existing threats in cyberspace, the main conclusions are made 

about the relationship between the type of threat and the specific characteristic 

(requirement) to the CIS (influence of a DoS attack on the throughput of the CIS). 

At the end of the chapter, a model is synthesized, including a possible structure of 

the CIS with its characteristic throughput and main purpose of providing an 

environment for the operation of the CIS, as well as the most possible or existing 

threats, united in a general model, that can affect the system in cyberspace. Finally, 

as a result of an analysis of the existing protection methods and approaches, a model 

of integrated protection was synthesized, allowing the protection of CIS from the 

considered threats. 

In the third chapter, a simulation model of CIS, threats and integrated 

defense of joint operational forces in a defense operation is discussed. On the basis 

of a simulation model built on the basis of the model from the second chapter in a 

simulation environment, a study of the behavior of the CIS supporting the 

management of an operational association, subjected to the same complex threats 

with a change in the combination of means of protection and control in the change 

in the quality of CIS. As in the process of research, iteratively controls the change 

in the quality of the system. The protection coefficient is used as the main criterion 

for choosing a CIS protection option, which is determined by the ratio between the 

coefficients of the protective means used and the CIS quality factor. In the study, 

the option with the maximum degree of protection in absolute values was selected. 

The main conclusions of the development are presented in the general 

conclusions. 
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In the conclusion, summarized results achieved in the practical development 

of a model of a cyber defense system in a combat operation are presented. 

In the process of developing the dissertation, 88 literary sources were used, 

of which 37 in Bulgarian, 34 in English and 5 in Russian, including 12 Internet 

sources related to the topic. 

II. STRUCTURE AND CONTENTS OF THE DISSERTATION  
1. Structure of the dissertation 

The dissertation consists of 65 standard pages (main body), 76 standard pages 

(with annexes and the sources); the sources include 88 entries altogether, out of 

which 45 are in Latin alphabet, 43 are in Cyrillic alphabet, 76 regulatory documents 

and 12 internet sources; the figures are 30; the tables are 2. 

2. Contents of the dissertation 

INTRODUCTION 

CHAPTER ONE 

ANALYSIS OF COMBAT OPERATIONS AND THEIR CYBER 

DEFENSE SYSTEM REQUIREMENTS 

1.1. Analysis of modern combat operations.  

1.2. Concepts for future combat operations  

Conclusions from CHAPTER ONE 36 

CHAPTER TWO 

MODELING OF CYBER DEFENSE IN COMBAT OPERATIONS 

2.1. Cyber threats.  

2.2. Modeling cyber defense systems. 

2.3. A model of an integrated cyber defense system in a combat operation. 

Conclusions from CHAPTER TWO 

CHAPTER THREE 

SIMULATION MODEL OF INTEGRATED CYBER DEFENSE SYSTEM 

IN COMBAT OPERATION 
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3.1. Modeling. Simulation modeling. 

3.2. Development of a simulation model of an integrated cyber defense 

system. Steps in developing the simulation. 

Conclusions from CHAPTER THREE  

GENERAL CONCLUSIONS  

CONCLUSION  

List of the abbreviations in the dissertation 

BIBLIOGRAPHY  

 

ІІІ. SYNOPSIS OF THE CONTENTS OF THE DISSERTATION 

In the introduction, the significance and the topical aspects of the theme are 

presented and substantiated; the focus is on the main problem, the leading 

hypothesis, the object, the subject, the goal, the tasks for verification of the 

hypothesis and fulfillment of the goal, the approach and the methodology of the 

research, the imposed limitations and admissions, as well as the degree to which the 

problems were explored. 

In the first chapter, an overview and analysis of the types of operations and 

the parameters of modern combat operations is made. A classification of combat 

operations was considered. The main focus is on the influence of CIS on the 

development of military affairs and the doctrines of the use of armed forces, and 

their influence is significant in terms of increasing the geographical parameters of 

operations, reducing the time for completing tasks and the amount of forces 

involved in the operation . The requirements for the cyber protection system, as an 

element of the cyber security system, are indicated 

Conclusions from CHAPTER ONE 

1. From the review and analysis of the examined modern operations, the trend 

of increasing the objectives of the operation, reducing the grouping and the time to 

achieve the objectives is clearly determined. 
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2. In the analysis of future concepts in the development of operational art, the 

above-mentioned trend is preserved, and a significant reduction in resources, a 

significant increase in goals (Fig. 9) and a significant increase in the number of 

interacting units (Fig. 12) according to the chain of command as a result of 

increasing the level of compatibility of information and the degree of interaction of 

communication systems. 

3. For all the analyzed operations, it is unequivocally possible to confirm the 

preservation of the magnitude of the geographical parameters (Fig. 10) on the one 

hand and, on the other hand, the tendency towards the realization of the concept of 

"non-contact war" or the so-called "remote combat” - concept , formed in the 

multidomain operations. 

4. In general, the increase in interaction during the execution of tasks entails 

an increase in the requirements for CIS, which formulates its determination as an 

essential factor for achieving the objectives of the operation, commensurate with 

the "Grouping of Forces" factor. From here, the conclusion can be determined for 

a significant increase in the safety and cyber security requirements of the C2 for the 

CIS. 

The second chapter examines threats in cyberspace. A functional model and 

a graphical model and a full coverage of an integrated cyber defense system have 

been prepared. The characteristics of such a system - structure, throughput, 

timeliness, safety - with their parameters satisfying the requirements of modern 

operations are examined in detail. On the basis of a review of existing threats in 

cyberspace, the main conclusions are made about the relationship between the type 

of threat and the specific characteristic (requirement) to the CIS (influence of a DoS 

attack on the throughput of the CIS). At the end of the chapter, a model is 

synthesized, including a possible structure of the CIS with its characteristic 

throughput and main purpose of providing an environment for the operation of the 

CSI, as well as the most possible or existing threats, united in a general model, that 

can affect the system in cyberspace. Finally, as a result of an analysis of the existing 
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protection methods and approaches, a model of integrated protection was 

synthesized, allowing the protection of CIS from the considered threats. 

Conclusions from the second chapter 

1. In the process of conducting the joint combat operation, the expected 

attacks in cyberspace from the visible cyber attacks considered, the easiest to realize 

are the various variants of denial of service (DoS, distributed DoS, Land.c, SYN 

flood), Smurf attack and others, due to limitation in the duration of the attack and 

limitation in resources, as well as in the volume and scope of the preliminary 

preparations for their implementation. Other attacks such as spoofing, phishing, 

spamming, sniffing, attacks to exploit vulnerabilities in system software require a 

long time to prepare and a significant amount of resources. In this sense, in the 

course of the operation, bearing in mind its temporal and spatial limitations, attacks 

of the second type cannot be used. 

2. The possible threats in cyberspace seen from fig. 2, are mainly aimed at 

the security server, which in the CIS infrastructure is located in the communication 

equipment operating at level 3 of the OSI model. The main type of attack conducted 

at level 3 of OSI is carried out behind the communication part ie. by affecting the 

application software. 

3. The realization of the attacks by remote influence and DRG from fig. 1 is 

significantly simpler, due to the fact that no prior CIS cracking and no prior 

installation of malware is required. The third type of attack on an application is 

implemented with a significant time consumption, since it requires access to the 

system software long before the start of the operation. For this reason, only the first 

type of attack was used in the simulation. 

The model of a cyber defense system in operation of Fig. 16 includes the 

possibility of remote influence from the adversary zone and from sabotage-

reconnaissance groups located in the own zone of operation and malicious software 

installed in the system software of the CIS. 
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In the third chapter, the principles of modeling and simulation modeling 

are considered a simulation model of CSI, threats and integrated defense of joint 

operational forces in a defense operation. On the basis of a simulation model built 

on the basis of the model from the second chapter in a simulation environment, a 

study of the behavior of the CIS supporting the management of an operational 

association, subjected to the same complex threats with a change in the combination 

of means of protection and control in the change in the quality of CIS. As in the 

process of research, iteratively controls the change in the quality of the system. The 

protection coefficient is used as the main criterion for choosing a CIS protection 

option, which is determined by the ratio between the coefficients of the protective 

means used and the CIS quality factor. In the study, the option with the maximum 

degree of protection in absolute values was selected. 

Conclusions from the third chapter 

1. As a result of the conducted simulation experiment, an obvious difference 

in the time delay, which is a criterion for the effect of the conducted DoS attack, 

was found. 

- With the conventional method of protection (i.e. the construction of a 

system with individual means of protection) the time delay during a DoS attack is 

0.6 sec.; 

- When using an integrated cyber defense system, the delay time is reduced 

to 0.29 sec. i.e. its value is 3 times smaller. 

These results unequivocally determine the higher efficiency of defense 

integration. 

2. The integration of the cyber defense system according to the presented 

method fully corresponds to modern concepts and does not contradict the trends in 

the methods of using the armed forces. 

3. From the examined conceptual models of the cyber protection system, the 

result of achieving a higher efficiency of protection with a significantly smaller 

volume/expenditure of human and technical resources is obvious. 
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The main conclusions of the development are presented in the general 

conclusions. 

1. In general, the increase in interaction during the execution of tasks entails 

an increase in the requirements for CIS, which formulates its determination as an 

essential factor for achieving the objectives of the operation, commensurate with 

the "Grouping of Forces" factor. From here, the conclusion can be determined for 

a significant increase in the safety and cyber security requirements of the C2 for the 

CIS. 

2. In the process of conducting the joint combat operation, the expected 

attacks in cyberspace from the visible cyber attacks considered, the easiest to realize 

are the various variants of denial of service (DoS, distributed DoS, Land.c, SYN 

flood), Smurf attack and others, due to a limitation in the duration of the attack and 

a limitation in the resources, as well as in the volume and scope of the preliminary 

preparations for their implementation. Other attacks such as spoofing, phishing, 

spamming, sniffing, attacks to exploit vulnerabilities in system software require a 

long time to prepare and a significant amount of resources. In this sense, in the 

course of the operation, bearing in mind its temporal and spatial limitations, attacks 

of the second type cannot be used. 

3. The integration of the cyber defense system according to the presented 

method fully corresponds to modern concepts and does not contradict the trends in 

the methods of using the armed forces. 

4. From the examined conceptual models of the syber protection systems, the 

result of achieving a higher efficiency of protection with a significantly lower 

volume/expenditure of human and technical resources is obvious 

In the general conclusion, summarized results achieved during the practical 

development of a model of a cyber defense system of a formation participating in a 

combat operation are presented. 
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CONCLUSIONS 

1. General conclusions 

1.1 On the basis of bibliographic sources related to the object and subject of 

the dissertation work, the problems of modern cyber security are analyzed. 

1.2 The evaluation and analysis of the results of the conducted theoretical 

and empirical research, including the construction and optimization of a simulation 

model of the CCT, simulating a cyber attack on it and on the traffic light signaling 

system, prove the working hypothesis and the effectiveness of the simulation 

modeling method in conducting similar studies . 

1.3 When conducting experiments to assess system vulnerability, the 

reliability of the obtained simulation results and, respectively, the advantages of 

using them to assess the risk of cyber attacks are confirmed. 

 

RECAPITULATION 

During the development of the three chapters in the dissertation, some of the 

most innovative methods and means of realization from the point of view of modern 

scientific sources are described and applied. 

The dissertation used high-end professional simulation products to simulate 

the cyber-attacks, which guarantees results with a high degree of credibility 

compared to the results of using lower-end products that have limited parameters 

and basic algorithm description capabilities with the means of a programming 

language. In this regard, the highly specialized software products used also offer 

rich possibilities for visualization of the specific environment with all the necessary 

types and models of network components to build it. In addition, the professional 

software products allow multiple scenarios to be played in a virtual environment 

with possibilities to perform secure optimization of traffic and communication 

networks, as well as other complex systems. 

The author uses the method of logical analysis in the summary assessment of 

the results of the experimental studies. The approach to the modeling of the ICRC 
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and the simulation of cyber impacts on it is self-contained. The initial results 

obtained can be used in other similar studies and developments. 

The dissertation enables the correct selection of protection means and their 

incorporation into network configurations in order to increase cyber security. 

The experience gained from the conducted research gives reason to formulate 

the following recommendations regarding future research and experimental work: 

• expanding the scope and depth (detailedness) of the modeling of cyber 

defense systems to cover all its subsystems and functionalities; 

• study of the intensity of the cyberattack and, in particular, of the dependence 

between the number of received requests per unit of time and the flow of protected 

objects. 

IV. REPORT ON THE CONTRIBUTIONS TO THE DISSERTATION 

WORK  

Scientific and applied contributions:  

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

and future concepts of conducting combat operations according to the following 

criteria - time, objectives, geographical parameters, resources and joint efforts, as a 

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

was extracted systems and their cyber defense. 

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

has been developed. Its properties are 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 defense system compared to the 

distributed cyber defense system was investigated and proven. 
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