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Актуалност и значимост на разработвания научен проблем   

Представеният за рецензиране дисертационен труд се характеризира с 

определена уникалност на тематиката и замисъла на изследванията. На 

рецензентът не са известни изследвания на подобни теми, правени в 

България.  

В същото време темата на дисертационния труд е изключително актуална 

и значима, което може да се докаже с множество аргументи, сред които: 

голяма част от страните приемат заплахите за киберсигурността като 

основни заплахи за тяхната национална сигурност; загубите от 

престъпленията и инцидентите в киберсредата надхвърлят 20% от БСП, 

използването на киберсредата от държавните институции, бизнеса и 

отделните потребители прави постигането на сигурност в тази среда 

стратегически приоритет. 

Темата на дисертацията в общи линии съответства с основното 

съдържание на разработката. Създадените два облачни модела могат да се 

разглеждат от системна гледна точка, което кореспондира с темата на 

дисертационния труд. 

 

Обща характеристика и структура на дисертационния труд  

Макар и да не са изрично фиксирани, в разработката са проследими 

основните компоненти от изследователската методика. В увода на 

дисертацията авторът дефинира обекта и предмета на научното 

изследване. Те поставят в центъра на вниманието облачните технологии, 

разглеждани от гледна точка на тяхната сигурност с идеята да бъде 

разработен модел, прилагането на който да позволи поддържане на желано 

ниво на киберсигурност. 
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На следващо място е поставена целта на изследването и са конкретизирани 

решаваните изследователски задачи. В автореферата към дисертацията 

авторът представя своята работна хипотеза, която кореспондира с 

проведеното моделиране. 

Авторът на дисертацията правилно структурира изследването като в първа 

глава тръгва от анализ на по-общи теми, каквито са същността и 

особеностите на киберпространството, информационната сигурност, 

киберсигурността и нейната екстремална заплаха под формата на 

кибервойна. На тази база прави преглед на основните заплахи и 

уязвимости за киберсигурността, структурира жизнен цикъл на атака, 

експлоатираща посочените заплахи и уязвимости. 

Във втора глава изследването са фокусира върху дефинирания обект, при 

което дисертантът прави анализ на функционирането на облачните 

технологии. В правилна последователност авторът на дисертацията прави 

структурен анализ на облачните технологии, моделен анализ на различни 

услуги, поддържани от тези технологии, анализ на мястото и ролята на 

човешкия фактор при експлоатиране на облачните технологии. На тази 

база в дисертацията се анализират векторите на заплаха и се поставят 

целите на сигурността. В края на втора глава е използвана калкулатор за 

оценяване на общата уязвимост, а резултатите от пресмятанията са 

използвани при построяване на общ тип облачен модел. 

В трета глава авторът на дисертационния труд използва силата на 

моделирането като изследователски подход и създава два модела на 

система за киберсигурност в облачна среда. Двата модела са подложени на 

сравнителен анализ, при което единият е определен като базов, а вторият 

като надграждащ. 
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Обемът на дисертационния труд, представен за рецензиране е с основен 

текст от сто страници и включва шейсет и три фигури и осем таблици. В 

общи линии физическият обем на дисертацията е дал възможност на 

авторът да структурира своето изследване и да достигне до крайния 

резултат.  

Като цяло, рецензентът приема, че представения за рецензиране 

дисертационен труд в общи линии отговаря на изискванията за 

присъждане на образователна и научна степен „доктор“. 

 

Характеристика на научните и научно приложните приноси в 

дисертациония труд 

Авторът на дисертационния труд прави в автореферата общо описание на 

приносите, за които претендира с разработването на дисертацията. От 

предоставената информация може да се съди, че основният принос е в 

комбиниране на защитни механизми, поддържани от съвременните 

информационни технологии, създаващи условия за сигурност на 

системите и мрежите в облачна среда. 

По мнение на рецензента, на базата на дисертацията могат да бъдат 

потърсени и други приложни приноси. В крайна сметка, макар и 

прекалено общо и недостатъчно добре конкретизиране, приносите са 

налице и се приемат от рецензента.  

 

Оценка на научните резултати и приносите на дисертационния труд 

Проведеното изследване дава възможност на докторанта да конкретизира 

основните научни резултати: 
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- потвърждаване на комплексния характер на операциите в киберсредата 

откъдето следва сложността на противодействието срещу кибератаките и 

необходимостта от балансирани мерки (контроли) за сигурност; 

- класифициране на облачните модели и избор на метрика за измерване на 

тяхната ефективност; 

- създаване на модели на система за киберсигурност в облачна среда.  

Рецензентът приема тези резултати като обогатяване на съществуващото 

знания и оценява тяхната практическа приложимост. Без съмнение 

получените резултати при разработването на дисертационния труд са плод 

на усилията на автора на разработката. 

 

Оценка на публикациите по дисертацията и авторството 

Авторът на дисертационния труд е посочил в автореферата две 

публикации към разработката. И двете публикации са на български език, 

като в едната докторантът е единствен автор, а другата публикация е в 

съавторство на докторанта с научния ръководител. Публикациите са под 

формата на доклади, изнесени на научни конференции в периода 2017-

2018 г. Този факт дава основание публикациите да бъдат определени по-

скоро с ведомствен  и донякъде с национален характер. От заглавията на 

публикациите може да се съди, че същите са релевантни към 

съдържанието на дисертационния труд. Рецензентът приема, че с тях 

авторът на дисертацията е направил опит за апробиране на част от 

резултатите на своето изследване. 

Прави впечатление, че и двете публикации са под печат. Това на практика 

изключва възможността същите да бъдат реферирани и цитирани в сходни 

изследователски продукти. 
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 Броят на публикациите по дисертационния труд би могъл да бъде по-

голям предвид обхвата на дисертацията и на проведените изследвания. 

Авторството на публикациите към дисертацията не се оспорва като и двете 

се приемат за плод на усилията на автора на дисертацията. 

Като извод, рецензентът смята, че количеството и съдържанието на 

публикациите на автора на дисертационния труд в общи линии отговаря 

на изискванията за получаване на образователна и научна степен „доктор“. 

В тази посока препоръката е след защитата на дисертацията да се намери 

подходящ начин за нейното разпространение до достатъчно широк кръг 

потребители, занимаващи се с проблемите на изграждането на системи за 

киберсигурност в облачна среда.  

В края на дисертацията авторът посочва списък с тридесет и три 

литературни източника, които са използвани в разработката. Списъкът 

включва основно източници на английски език във вид на публикации на 

изследователи в областта на дисертацията, стандарти, концепции и др. 

Присъствието на български автори е силно ограничено. На фона на 

представената литературна справка може да се приеме, че авторът на 

дисертационния труд е добре осведомен и компетентен в изследваната 

област. Видът на посочените литературни източници е основание да се 

приеме, че използваната информация е достоверна, което пренася тази 

увереност върху получените резултати и направените изводи. От 

дълбочината, в която авторът навлиза в изследваната проблематика става 

ясно, че същият разполага с нужните познания за провеждане на 

качествени изследвания. 

Като обобщение може да се каже, че литературната осведоменост на 

автора на дисертационния труд е на добро ниво, което му е дало 
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възможност да проведе своите изследвания и да достигне до съответните 

изводи и резултати. 

 

Оценка за автореферата  

Представеният автореферат на дисертационния труд в общи линии 

отговаря на изискванията. Авторът правилно обръща внимание 

последователно на описанието на общите характеристики на разработката, 

на структурата и съдържанието на дисертацията, на изводите и 

постигнатите резултати. Авторефератът завършва с научните приноси и 

публикациите. 

Като цяло авторефератът е достатъчно информативен и дава възможност 

за изграждане на представа за съдържанието на дисертационния труд. 

Приносите, получени в следствие на проведените изследвания са 

представени прекалено общо, без да бъдат систематизирани и 

конкретизирани. Тази особеност затруднява даването на категорична 

оценка за вида и съдържанието на приносите на автора, постигнати при 

разработване на дисертацията. 

 

Критични бележки  

В чисто конструктивен план към представения за рецензиране 

дисертационен труд могат да бъдат отправени следните критични бележки 

и оценки: 

➢ по отношение на изследователската част на дисертационния труд: 

- изследването в дисертационния труд би спечелило в чисто практически 

план и би станало по-лесно за разбиране от страна на потребителите, ако 
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същото беше подчинено на една ясна и системна изследователска 

методика; 

- обхватът на изследването би могъл да се дефинира по-добре, ако авторът 

на дисертационния труд беше определил използваните изследователски 

подходи и методи, а също така и ограниченията и допусканията, в рамките 

на които се претендира за вярност на направените изводи; 

- конкретното и точно формулиране на научно-приложните и приложните 

приноси от разработването на дисертацията би облекчило възприемането 

на резултатите от проведеното изследване. 

➢ по отношение на техническото оформяне на дисертационния труд: 

- пропуски при техническото оформяне на текста, в който се срещат 

грешки при набирането, различия при отбелязване на обучаващото звено и 

др.; 

- информативността на дисертацията може да бъде повишена при 

избягване включването на информация, която не реферира към темата на 

изследването, какъвто е случая с информацията за Световния 

икономически форум, представена в уводната част на разработката. 

С цел изясняване на отделни детайли от представената за рецензиране 

дисертация, към нейния автор рецензентът адресира следните въпроси: 

- как се доказва екстремалната стойност (максимална защита), поставена 

като цел спрямо обекта на изследване (облачната среда); 

- приложима ли е концепцията за апетит и толеранс към риска, използвана 

при анализа и оценката на риска, при работа в облачна среда. 

Като препоръки и насоки за по-нататъшната изследователска работа на 

докторанта могат да бъдат посочени: 
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- разработване на структурирана изследователска методика, включваща 

както качествени, така и количествени общоприети и иновативни 

изследователски подходи и методи; 

- поставяне на изследователски цели, които се базират на изменение в 

състоянието на обекта на изследване от гледна точка на предмета на 

провежданото изследване. 

Посочените критични бележки и препоръки имат за цел да заострят 

вниманието на автора на дисертационния труд и да му послужат като 

изходна точка за развитие на неговите изследователски способности. Те не 

повлияват като цяло върху оценката на представения за рецензиране 

дисертационен труд.  

 

Лични впечатления и други въпроси, по които рецензентът смята, че 

следва да вземе отношение 

Не познавам лично авторът на дисертационния труд и по тази причина 

нямам лични впечатления от него и неговата изследователска работа 

преди запознаване с дисертацията. Адмирирам усилията за изследване на 

проблемите в една толкова актуална и значима област, каквато е 

киберсигурността, с акцент върху създаване на система за киберсигурност 

в облачна среда. Препоръката към автора е да продължи своята 

изследователска работа, която от една страна ще му помогне да се развие 

като добър изследовател, а от друга страна ще доведе до развитие на 

получените резултати и разкриване на нови възможности.  
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Заключение 

Като цяло дисертацията представлява един достатъчно пълен и завършен 

продукт на изследователската работа на докторанта. На базата на анализа 

на различните аспекти на представения за рецензиране дисертационен 

труд рецензентът прави заключение, че същият в общи линии отговаря на 

изискванията за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ 

 

Оценка на дисертационния труд 

Рецензентът дава положителна оценка на представения за рецензиране 

дисертационен труд и ще гласува за това на Станимир Делчев Пенелов да 

бъде присъдена образователна и научна степен „доктор“ в област на висше 

образование 9 „Сигурност и отбрана“, професионално направление 9.1 

„Национална сигурност“. 

 

Дата 22.04.2019 г.                                              Рецензент ................................ 

                                                                                                    (подпис) 


