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1. Актуалност и значимост на разработвания научен проблем.  

Проблемите на киберсигурността стават все по-голяма част от 

съвременния живот. В днешно време заплахата от кибератаки бързо се 

разраства и трансформира – докато хората стават все по-свързани с 

технологиите, излагайки в тях лична и конфиденциална информация, 

възможността за  злоупотреба с нея нараства. Обикновено опасността за 

потребителите е да изгубят контрола на чувствителни данни, като най-често 

това води до загуба на пари. За организациите обаче, отговорността е много по-

голяма, защото в следствие на успешни кибератаки срещу тях, е възможно 

възникване на кризи с риск за здравето и живота на много хора. 

Използването на технологията на облачната среда за предоставяне на 

услуги е тясно свързано с необходимост от осигуряване на високо ниво на 

киберсигурност в мрежата. 

В тези условия дисертационният труд „Модел на система за 

киберсигурност в облачна среда ” намира своето място и е напълно актуален. 

2. 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.  

Уводът съдържа необходимите компоненти. Обоснована е актуалността на 

темата, определени са целта, обектът и предметът на изследването. Не са 

дефинирани ограничения. 

Първа глава е посветена на киберпространствотo. Разгледани са заплахите 

в киберпространството и последователността на извършване на кибератака. 

Изяснени са понятията „киберсаботаж“ и „кибервойна. Разгледан е сценарий за 

мрежова атака, както са анализирани взаимозависимостите на уязвимостта и е 

изградена пълна карта, показваща всички възможни пътища за многоетапно 

проникване в мрежа, организирана като графика на атака. Разгледана е 

сигурността в облачна среда, като са показани уязвимостите на ниво „приложен 

слой“ и  на „слоя на операционната система“. В края са изписани изводи. 
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Във втора глава е направен анализ на функционирането на облачните 

технологии. Разгледани са характеристиките на облачната технология, 

представени са три различни модела за доставка: инфраструктура като услуга 

(IaaS), платформа като услуга (PaaS) и софтуер като услуга (SaaS). Освен това 

са представени характеристиките на публичния, частния и хибридния облак. 

Разгледан е стандарта Common Vulnerability Scoring System v3.0 (CVSS) за 

оценяване на уязвимостите, чрез цифров резултат, отразяващ тяхната 

сериозност. Чрез CVSS е анализиран „базов, общ облачен модел”. В края са 

изписани изводи. 

В трета глава са изследвани два облачни модела „Облачен модел №1“ и 

„Облачен модел №2“. Минималният риск при работа с облачна среда е 7.00 по 

скалата на CommonVulnerabilityScoringSystem (CVSS) и се постига с модел №2. 

В края са изписани изводи. 

Считам, че основното съдържание 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 и приложен характер. 

Считам, че могат да бъдат приети.  

4. Критични бележки. 

Въпреки постигнатите резултати, в дисертацията има и недостатъци. 

Целта на дисертацията е формулирана така: „Целта на научното 

изследване е да се дефинират характеристики за максимална защита на 

максимално защитен облачен модел, съответстващ на основните и 

специфичните заплахи”. „Максимално защитеният облачен модел” не се 

нуждае допълнително от „максимална защита”, поради което считам, че 

формулирането е неправилно – вероятно това е техническа грешка. 

Изводите към първа и трета глава са прекалено описателни и не са 

номерирани, вследствие на което не се възприемат като изводи и могат да се 

коментират със затруднения. 

Липсва списък на използваните съкращения. 
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Като използвана литература са посочени 33 източника, което за дисертация 

е в пределно ниския количествен праг. Оформянето на списъка с използваната 

литература не е по възприетите стандарти (липсват години на издаване и 

издатели – например източници 3,4,7,8, 9 и др., заглавията на български и 

английски език са смесени).  

Много от фигурите не са описани в текста, например: 

фиг. 11,12,13,14,15,16 и др.  Съществуват и други разминавания, например на 

стр. 47 се споменава фиг. 40, която трябва да представя графика на атака. 

Фигура 40 обаче, се намира на стр. 73 и се отнася до „Действащи лица и 

техните роли в облачна екосистема”. Авторът най-вероятно е имал пред вид 

фиг. 25, която е на стр. 49. 

Целесъобразно е графиките от сайта, на който автора е използвал CVSS да 

бъдат представени в края на дисертацията, като приложения. 

Посочените критични бележки затрудняват възприемането на 

съдържанието на дисертацията, но не повлияват качеството и количеството на 

получените резултати и приноси. 

Препоръчвам на автора в следващите си разработки да обърне малко по-

голямо внимание на форматирането, правописа и пунктуацията. 

5. Заключение. 

Смятам, че представеният дисертационен труд е структурирано и 

добросъвестно научно изследване на актуален и съществен научен проблем за 

развитието на способностите за киберотбрана на страната. 

Дисертационният труд отговаря на изискванията за придобиване на 

образователната и научна степен „доктор“. 

6. Оценка на дисертационния труд 

В резултат на изследването са постигнати научни резултати с изразен 

практико-приложен характер, които удовлетворяват изискванията за 

придобиване на образователна и научна степен „доктор”. 

Давам положителна оценка на представения дисертационен труд на тема 

„Модел на система за киберсигурност в облачна среда”, като предлагам на 
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уважаемото научно жури, да го оцени положително и да присъди на Станимир 

Делчев Пенелов образователна и научна степен „доктор” в област на висшето 

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

„Национална сигурност “ по докторска програма „Киберсигурност“. 

 

24.04.2019 г.   полк. доц. д-р ………………. Живко Проданов 

 

 

 


