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Обща характеристика на дисертационния труд 

Актуалност на темата.  

Създаването и интегрирането на съвременна система за 

командване и управление на Военновъздушните сили, като част от 

ИСПВПРО на НАТО е сложен, но необходим проект, с оглед на 

съвременната среда за сигурност и задачите, които е възможно да се 

изпълняват от нея в целия спектър от операции на национално и 

съюзно ниво, в които участват ВВС на Република България. 

Участието на България в НАТО изисква определена оперативна 

съвместимост на системите за командване и управление с тези на 

армиите от Алианса. 

Цел и задачи на дисертационния труд 

Научно-изследователската цел на дисертационният труд е да 

се анализира системата за командване и управление на ВВС на 

Република България и да се предложат модел за справяне с 

предизвикателствата, варианти за действие и препоръки към 

развитието на системата по отношение на оперативната 

съвместимост с интегрираната система за противовъздушна и 

противоракетна отбрана на НАТО съгласно бъдещите изисквания и 

предизвикателства.  

За постигане на формулираната цел е необходимо да се решат 

следните задачи: 

1. Да се извърши системен анализ на системата за 

командване и управление на ВВС на Република България и 

оперативната съвместимост в интегрираната система за 

противовъздушна и противоракетна отбрана на НАТО; 

2. Да се извърши анализ и оценка на ефективността на 

системата за командване и управление на ВВС на Република 

България и тенденциите за нейното развитие; 

3. Да се предложи модел за справяне с предизвикателствата 

пред СКУ за осигуряване на необходимите оперативни способности 

за бъдещата оперативна среда; 
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4. Да се предложат варианти за действие за осигуряване на 

необходимите оперативни способности и препоръки към развитието 

на СКУ в ИСПВПРО на НАТО. 

Обект и предмет на изследването 

Обект на изследването е системата за командване и 

управление на Военновъздушните сили на Република България. 

Предмет на изследването е оперативната съвместимост на 

системата за командване и управление на Военновъздушните сили 

на Република България с ИСПВПРО на НАТО и бъдещите 

предизвикателства, които стоят пред системата. 

Структура на дисертационния труд 

За решаване на научно-изследователските задачи, 

дисертационният труд е структуриран в увод, списък на 

използваните съкращения, три глави, изводи, заключение и 

библиография.  

Обемът на дисертационния труд е 165 страници. 

Основният текст обхваща 156 печатни страници, в които са 

включени 36 фигури и 2 таблици. 

Използваните литературни източници са 63. 

Номерата на фигурите и таблиците в автореферата 

съответстват на тези от дисертационния труд. 

В увода са обосновани актуалността на темата, практико-

приложния ѝ характер и значимостта на решението на проблема. 

В първа глава е решена първата научно-изследователска 

задача чрез извършване на функционален и структурен анализ на 

системата за командване и управление на ВВС на Р. България, 

изследване същността на оперативната съвместимост, и изследване 

същността, структурата и състава на Интегрираната система за 

противовъздушна и противоракетна отбрана на НАТО. 

Във втора глава е решена втората научно-изследователска 

задача чрез анализ и оценка на ефективността на системата за 

командване и управление на ВВС на Република България и 

тенденциите за нейното развитие. 
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В трета глава са решени третата и четвъртата научно-

изследователски задача като е извършен анализ и изследване на 

необходимите оперативни способности на СКУ, нови технологии, 

които ще ги осигурят, и предизвикателствата пред системата за 

командване и управление в бъдещата оперативна среда, като се 

посочват варианти и препоръки към развитието и оперативната 

съвместимост на СКУ в ИСПВПРО на НАТО. 

Предвид обширния характер на изследваната тематика за 

командване и управление в тази разработка се ограничаваме до 

следните области: човешки фактори, нови технологии, управление 

на информацията и оперативна съвместимост на СКУ. 

Методология – в разработката е използван системен подход 

чрез прилагане на следните методи за изследване: анализ, синтез, 

сравнение и обобщение. 

ПЪРВА ГЛАВА: Същност на система за командване и 

управление и оперативна съвместимост в интегрираната 

система за противовъздушна и противоракетна отбрана на 

НАТО 

1.1. Същност, елементи, основни функции и 

изисквания към системата за командване и управление. 

1.1.1. Същност на системата за командване и 

управление. 

Системата за командване и управление е единство на личен 

състав, инфраструктура, оборудване и процедури, показани на 

фигура 1, което позволява на командващите/командирите и техните 

щабове да упражняват командването и управлението.  
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Фиг.1. Елементи на системата за командване и управление 

Системата за командване и управление на всички нива 

осъществява управлението на органите за наблюдение и ранно 

предупреждение за рискове и заплахи за националната и колективна 

сигурност и се поддържа в постоянна готовност за осигуряване на 

въздушния и морския суверенитет, отбрана на сухопътната граница, 

носене на бойно дежурство, поддържане на готовност за 

хуманитарна помощ и спасителни действия на територията и в 

акваторията на страната и извън нея, оказване помощ на 

населението при природни бедствия, промишлени аварии, 

катастрофи и опасни замърсявания, противодействие на 

терористични актове, защита на стратегически обекти и обекти от 

критичната инфраструктура и участие в многонационални мисии и 

операции. 

1.1.2. Основни елементи и изисквания към системата за 

командване и управление 

Системата за командване и управление включва следните 

основни елементи: 

 личен състав – включва командването и щаба, осъществяващ 

процесите на планиране и управление, както и персонала, 

осигуряващ тяхната дейност; 

 инфраструктура и оборудване – включва мобилни и 

стационарни, защитени и полеви, предни, основни, запасни и тилови 

пунктове за управление със съответното оборудване за работа и 
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живот на личния състав и интегрирана комуникационно 

информационна система; 

 процедури – включва стандартни оперативни процедури 

(СОП) за работа на щабовете при планиране и управление на 

операции те се разработват на всички нива на командване и 

управление. 

Основните изисквания към системата за командване и 

управление са: съвместимост, гъвкавост, отзивчивост, 

надеждност, навременност, необходим резерв, мобилност, 

дисциплинираност, управление и мениджмънт, информационен 

приоритет, живучест, издръжливост и способност за оцеляване. 

Най-значимо влияние за развитие на СКУ ще окажат бързото 

развитие на информационните технологии, сензорите, разработки в 

областта на изкуствения интелект и автоматизацията. 

Комбинираният ефект от огромния растеж в мощностите за 

обработка на информация и свързаността ще определят начина, по 

който живее и работи светът. 

1.1.3. Основни функции на командването и 

управлението 

Разнообразието от съвместни, коалиционни и международни 

сили в бъдеще означава, че командирите и щабовете ще трябва да 

притежават както широк кръг от знания, умения и способности, така 

и специфични такива, които се отнасят само за съответната 

операция и те ще трябва да придобият в процеса на подготовка.  

Съществуват четири основни функции на командването и 

управлението – ситуационна осведоменост, планиране, вземане на 

решение и изпълнение. Въпреки че някои специализирани елементи 

могат да изпълняват само една от тези функции, цялостната система 

за командване и управление, трябва да изпълнява и четирите. 

1.2. Оперативна съвместимост. 

1.2.1. Същност на оперативната съвместимост. 

Коалиция от 30 държави може да работи ефективно заедно в 

съвместни операции, само ако е осигурено необходимото 

взаимодействие. От основаването на Алианса през 1949 г. основна 
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цел на НАТО е да гарантира свободата и сигурността на своите 

държави-членки чрез политически и военни средства. 

Оперативна съвместимост1 - това е възможността да се действа 

съвместно при изпълнение на поставени задачи. Тя често е 

споменавана като център на тежестта на Алианса, и е в основата на 

успеха на НАТО.  

Оперативната съвместимост не изисква непременно 

стандартно военно оборудване. Важното е, оборудването да може да 

споделя общи съоръжения и е в състояние да взаимодейства, да се 

свързва и комуникира, да обменя данни и услуги с друго 

оборудване. 

Оперативна съвместимост може да бъде постигната само чрез 

ефективно прилагане на стандартизация, обучение, тренировки, 

поуки от практиката, демонстрации, тестове и изпитания. 

Осигуряването на оперативна съвместимост е способността на 

държавите-членки да действат съвместно и да генерират военни 

способности за осигуряване на изпълнението на поставените задачи 

и провеждането на оперативни мисии. 

Оперативната съвместимост може да се разбира като спектър 

от взаимосвързаност, който варира от несвързани, изолирани обекти 

до напълно интерактивни, споделящи обекти. Разбира се, има 

различна степен на оперативна съвместимост. Нивата на мрежово-

центрични способности, определени в модела за развитие на 

мрежово-центрични операции (МЦО), пряко съответстват на 

степента, до която е постигната оперативна съвместимост са 

показани на фигура 3. 

                                                           
1 interoperability / оперативна съвместимост Възможността да се действа съвместно при изпълнение на 

поставени задачи. ААР-06 2020 
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Фиг. 3. Модел за развитие на МЦО 

Ниво 0 изисква ограничена оперативна съвместимост и 

споделяне на информация. Съществуващата оперативна 

съвместимост се основава на стандартизирани изисквания за обмен 

на информация, разработени и използвани от организации, процеси 

и системи. 

Ниво 1 изисква повече обекти да могат да споделят 

информация. 

Ниво 2 изисква достатъчна оперативна съвместимост, за да 

могат обектите да участват в съвместни среди и процеси. 

Ниво 3 изисква субектите да бъдат оперативно съвместими не 

само в информационната област, но и в когнитивната област, така 

че да може да се постигне споделена осведоменост. 

Ниво 4 изисква оперативна съвместимост в социалната област, 

така че действията да могат да бъдат динамично 

самосинхронизирани. 

Технологията е от решаващо значение, но сама по себе си е 

недостатъчна ако не бъде интегрирана в организациите, работните 

потоци и процеси. Напредъкът в технологиите, все по-широкото 

разпространение на компютърни системи и комуникационни 
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възможности, направиха по-лесно от всякога постигането на 

оперативна съвместимост. 

1.2.2. Постигане на оперативна съвместимост. 

Постигането на оперативна съвместимост включва значителни 

усилия и прилагане на знания от много различни направления във 

всяка от следните ключови области: устойчивост, готовност, 

гъвкавост, иновации и адаптация. 

Координацията на национално ниво на техническите 

стандарти и профили за оперативна съвместимост е отговорност на 

борда на НАТО за командване, управление и комуникации. 

1.2.3. Предизвикателства пред СКУ свързани с 

оперативната съвместимост. 

В никакъв случай не е гарантирано, че новите елементи от 

СКУ, които подлежат на въвеждане в експлоатация, ще 

взаимодействат с другите елементи без проблем, това поражда 

необходимостта от среда за тестване на оперативната съвместимост, 

така че проблемите да могат да бъдат разпознати и решени, преди 

да станат критични по време на изпълнението на реални операции.  

Различаваме три нива на оперативна съвместимост на СКУ, 

показани на фигура 4. Оперативното ниво е основното ниво и 

включва системна и техническа оперативна съвместимост.  
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Фиг. 4. Нива на оперативна съвместимост 

Водещо е техническото ниво: системите трябва да бъдат 

свързани помежду си коректно, преди да могат да започнат да 

комуникират. След това е системното ниво на оперативна 

съвместимост: системите трябва да комуникират, използвайки общи 

протоколи и стандарти за съобщения. И накрая, на оперативно ниво 

съвместимостта се заключава в това, че: всяка система трябва да 

разбира напълно съдържанието на съобщенията на други елементи 

от СКУ и да корелира тези данни със собствената информация. 

Валидирането на оперативната съвместимост на оперативно 

ниво изисква учения и тренировки с личния състав. Валидирането 

на оперативната съвместимост на системно ниво може да бъде 

ограничено до симулационни тестове, включващи елементи от СКУ 

в затворен цикъл. Валидирането на техническото ниво може да бъде 

осъществено посредством симулация. 

Един от най-важните въпроси, които стоят пред интегрираната 

система за ПВО и ПРО на НАТО ще бъде оперативна съвместимост 
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между всички елементи: по-специално елементите за командване и 

управление; тактическа и процедурна координация между силите и 

средствата за ПВО и ПРО; и внедряване и използване на иновативни 

елементи (например БЛС, лазери и др.).  

Трите основни области, които представляват 

предизвикателство за оперативна съвместимост за ИСПВПРО на 

НАТО, са: 

 оперативна съвместимост между командванията от по-

високото ниво (стратегическо, регионално и компонентно) и 

изпълнителното ниво (центрове за управление и докладване със 

съответните софтуерни продукти); 

 оперативна съвместимост между изпълнителното ниво 

(ЦУД) и оръжейни и сензорни системи; 

 оперативна съвместимост между командната структура на 

НАТО и тези на други държави, действащи заедно в коалиционна 

среда. 

Първите две области могат да бъдат описани като 

предизвикателства за вертикална оперативна съвместимост 

(оперативна съвместимост между различните нива на командване), 

докато последната област е случай на хоризонтална оперативна 

съвместимост, тъй като се занимава с въпроси в рамките на едно и 

също ниво на командване и управление. 

1.3. Интегрирана система за противовъздушна и 

противоракетна отбрана на НАТО 

1.3.1. Същност на интегрирана система за 

противовъздушна и противоракетна отбрана на НАТО и 

нейното развитие в исторически аспект  

През 60-те години на миналият век държавите, участващи във 

военната структура на НАТО са установили, че отделните системи 

за противовъздушна отбрана, действащи самостоятелно, не биха 

могли достатъчно ефективно да защитават прилежащото им 

въздушно пространство и започват да работят заедно в насока за 

създаване на структура, която ще преодолее този недостатък. 

Комбинирането на национални сили и средства, с други елементи на 
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НАТО, са в основата на създаването на интегрираната система за 

противовъздушна и противоракетна отбрана (ИСПВПРО) на НАТО. 

Интегрираната система за противовъздушна отбрана на НАТО 

е система за командване и управление на съюзните сили за ПВО, 

подчинена на командните органи на НАТО в мирно време, при 

кризи от военен и невоенен характер и по време война. Създаването 

на системата е одобрено от военния комитет на НАТО през 

декември 1955г.  

През 1962 г. е завършена системата за ранно предупреждение 

покриваща западна Европа чрез използването на 18 радарни 

станции, свързани към съществуващите национални центрове, 

координиращата система е наречена – земно базирана система за 

противовъздушна отбрана (ЗБСПВО) на НАТО - (NATO Air Defence 

Ground Environment - NADGE). 

През 1972 г. ЗБСПВО на НАТО се преобразува в ИСПВО на 

НАТО, състоящи се от 84 радарни позиции и съответните центрове 

за управление и докладване (CRC - Control and Reporting Center). 

През 1980 г. се въвежда интегриран сегмент за ранно 

предупреждение от въздуха и земнобазирано оборудване (AEGIS - 

Airborne Early Warning and Ground Environment Integration Segment), 

предназначена за работа със самолети от системата за ранно 

предупреждение и управление от въздуха (СРПУВ – AWACS - 

Airborne Warning and Control System), която надгражда ИСПВО на 

НАТО с възможност за интегриране на радарна информация добита 

и обработена от самолет от системата за ранно предупреждение и 

контрол от въздуха с наличната информация от наземните центрове. 

На срещата на върха в Чикаго през 2012 г., лидерите на 

съюзническите сили са декларирали, че Алиансът постига временни 

способности за ПРО, което бе счетено за оперативно значима първа 

стъпка. С появата на способността на Алианса за ПРО, ИСПВО на 

НАТО се преименува на ИСПВПРО на НАТО.  

1.3.2. Структура и състав на интегрираната система за 

противовъздушна и противоракетна отбрана на НАТО. 

Интегрираната система за противовъздушна и противоракетна 

отбрана представлява интегриране на способности и комплекс от 
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операции за отбрана на територията на страната и защита на 

националните интереси, прикритие на войскови групировки и 

осигуряване на свобода на придвижване и действие, посредством 

неутрализиране на въздушната мощ на противостоящите сили и 

средства. 

ИСПВПРО развива и разширява концептуалната рамка на 

противовъздушната и противоракетната отбрана, посредством 

интегриране на настъпателни противовъздушни операции, 

отбранителни противовъздушни операции – включващи активна 

ПВПРО, пасивна ПВО и способности за командване, управление, 

комуникации, наблюдение и разузнаване. 

 

1.4. Изводи към първа глава 

1. Непрекъснатото усъвършенстване, модернизация и 

подобряване на системата за командване и управление ще 

допринесе за по-високата ефективност на ИСПВПРО на НАТО при 

поддържане на способности за защита на въздушния суверенитет, 

независимостта и териториалната цялост на страните членки на 

НАТО. 

2. Постигането на оперативна съвместимост осигурява 

ефективното изпълнение на мисиите от ИСПВПРО на НАТО, което 

се заключава в еднаквото разбиране и използване на: общи 

стандарти и процедури, степени на готовност, и съвместими 

системи за командване и управление от всички страни на всички 

нива. 

3. Превъоръжаването и модернизацията на 

Военновъздушните сили на Република България със съвременни 

технологии и въоръжение ще доведат до повишаване на 

оперативната съвместимост и способността за съвместно 

провеждане на операции. 
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ВТОРА ГЛАВА: Анализ и оценка на ефективността на 

системата за командване и управление на ВВС на Република 

България и тенденции за нейното развитие 

2.1. Структура  и състав на център за управление и 

докладване 

Интегрираната система за ПВО и ПРО на НАТО е от 

съществено значение за непрекъснато изпълнение на мисии в мирно 

време, при кризи от военен и невоенен характер и по време на война, 

за защита на територията и населението на Алианса срещу всякакъв 

вид атаки от въздуха. Системата е в основата на изграждането на 

отбранителната система на Алианса, като допринася за 

изпълнението на основните задачи на колективната отбрана, 

управлението на кризи и колективната сигурност. 

Центъра за управление и докладване интегрира в състава си 

две отделни системи: Оперативен център за въздушен суверенитет 

(ОЦВС) – (ASOC – Air Sovereignty Operations Center) и системен 

интерфейс към център за управление и докладване (CSI – CRC 

System Interface). 

 

Фиг. 8. Структурна схема и взаимовръзки на ЦУД за 

изпълнението на мисия Air Policing 

Оперативният център за въздушен суверенитет е основната 

система за командване и управление в ЦУД и е доставен и изграден 

по договор между Министерство на отбраната на САЩ и 

Министерство на отбраната на Република България, сключен през 

януари 2000 г. (организатор на договора и неговото изпълнение е 

центърът за електронни системи към ВВС на САЩ). Модула за 
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изпълнението на мисията по Air Policing е инсталиран през 

септември 2001 г. и официалното използване на системата е от 

януари 2002 г. 

От 2012 г. в центъра за управление и докладване е инсталиран 

допълнителен системен интерфейс – CSI по проект от програмата на 

НАТО за инвестиции в сигурността (NSIP – NATO Security 

Investment Program). СИЦУД е система за командване и управление 

на ВоВС (самолети и вертолети) и земнобазирани средства за ПВО 

(ЗРК), средства за ПВО на СВ, средства за ПВО с морско базиране, 

обмен на опозната картина на въздушната, морската и земната 

обстановка, в реално време между ЗРК, ВоВС, самолети от 

системата на НАТО за ранно предупреждение и управление от 

въздуха – AWACS, съседни ЦУД и радари, посредством 

тактическите линкове на НАТО за обмен на данни – Link 1, Link 11B, 

ATDL–1 (Army Tactical Data Link), Link 16, Link 22 и протоколи за 

обмен на радиолокационна информация като ASTERIX.  

2.1.1. Система за наблюдение на въздушното пространство  

Системата за наблюдение на въздушното пространство е част 

от ИСПВПРО, която осигурява ранно откриване и предупреждение 

за обекти във въздушното пространство на Република България и на 

Алианса. На базата на радиолокационната информация 

(съвкупността от сведения за въздушната обстановка, добити в хода 

на радиолокационното разузнаване) и всяка друга информация, 

която се получава по комуникационните канали, се създава една 

всеобхватна и подробна опозната картина на въздушната 

обстановка, която позволява на дежурните длъжностни лица да 

разполагат с информация за евентуалния противник за да се вземе 

правилното решение и да се изпълни поставената задача, без да се 

допуска нарушаване на суверенитета на въздушното пространство 

на България и Алианса.  

2.1.2. Система за управление на активните средства за ПВО 

Системата за управление на активните средства за ПВО в ЦУД 

е съвкупност от функционално свързани системи за управление, 

средства за комуникационна, информационна и навигационна 

поддръжка, системи за автоматизирано управление осигуряващи 

сбора, обработката и изобразяването на информация за въздушната 
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обстановка и софтуер извършващ автоматизирано оценка на 

заплахата и избор на въоръжението (Threat Evaluation and Weapon 

Assignment – TEWA) подпомагащ за вземането на решение 

(определяне на заплахата и правилното целеразпределение) и 

предаването им до подчинените формирования (целеуказване) и 

последващ контрол на изпълнението на задачите.  

За ефективното използване на активните средства за ПВО 

системите за командване и управление спазват точно всички 

национални и НАТО процедури, директиви и други документи, 

регламентиращи процеса по управление на активните средства за 

ПВО.  

2.1.2.1. Управление на изтребителна авиация (ИА) 

Бойното управлението на дежурните сили и средства от ИА е 

процес на целенасочено въздействие на субекта за управление върху 

обекта на управление за изпълнение на определена задача и 

постигане на конкретни резултати. Като субект на бойно управление 

се разглеждат всички органи за управление на екипажите във 

въздуха и на земята. Такива са дежурните длъжностни лица от 

пълния или съкратения боен разчет на ЦУД; органите за управление 

на въздушното движение; компетентните органи от щабовете и 

други. Като обект на бойното управление се разглеждат екипажите, 

двойките, звената и изтребителните ескадрили, назначени да носят 

бойно дежурство. 

ЦУД притежава възможности, които позволяват 

автоматизирано управление на бойните действия на авиацията, чрез 

поставяне на пълния набор от мисии (задачи), определени от 

регламентиращите документи.  

Системата осигурява на ръководител полети бойно управление 

два основни способа за насочване на изтребителна авиация – 

системно генерирано насочване и насочване с асистенция от 

системата. 

2.1.2.2. Управление на зенитно ракетни комплекси 

Най-важната съставна част от управлението на зенитно 

ракетните формирования при водене на бойни действия от ЦУД е 

управлението на огъня. Управлението на огъня включва: уясняване 
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на задачата за унищожаване на средствата за въздушно нападение; 

оценка на обстановката; вземане на решение за отразяване на удара 

на въздушния противник; поставяне на задачи на зенитно ракетните 

комплекси за унищожаване на въздушните цели; контрол за 

изпълнение на поставените задачи, разхода на ракети и тяхното 

попълване в хода на боя и обобщаване на резултатите от воденето 

на боя. 

Системите в ЦУД дават възможност за автоматизирано 

управление на ЗРК, чрез поставяне на пълния набор от мисии 

(задачи), определени от регламентиращите документи.  

2.2. Оценка на ефективността на СКУ 

В условията на съвременните информационни технологии 

въздушните операции се превърнаха в основна форма на 

противоборство. Системата за командване и управление е „мозъкът“ 

и „нервният център“ на въздушните операции, който свързва всички 

сили и средства в едно цяло. Без него командирите не могат да 

получат необходимата информационна осведоменост и състоянието 

на готовност на силите и средствата. 

Изследването на оценката на ефективността на системата за 

командване и управление може да осигури стандарт и основа за 

изграждането на системата. Разглежда се оперативното използване 

на различните компоненти на системата, поведението при 

изпълнението на поставените задачи, взаимодействието между 

различните съставни елементи, и се отчита как да се оптимизира 

оперативната ефективност в системите за командване и управление. 

2.2.1.  Показатели за оценка на ефективността на СКУ 

Определянето на стандартизиран набор от показатели за 

оценка на ефективността на всички елементи от СКУ и 

последващата им оценка, е признато като основен проблем, пред 

който са изправени въоръжените сили. Показателите за оценка на 

ефективността на системата за командване и управление (ПОЕСКУ) 

са предназначени да измерват и оценяват работата и 

производителността на СКУ в процеса на използване. 

Показателите за ефективност използват индикатори за оценка, 

които са подходящи, измерими, точни и разбираеми, така че да няма 
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фалшиво представяне на задачата/мисията или на обективното й 

изпълнение. Те трябва да бъдат разбираеми и лесно да се оценяват. 

Комбинация от количествени и качествени показатели се използва 

за осъществяване на реалната оценка на ефективността на СКУ, 

някои от тях, са: мисиина ориентираност, отличителност, 

измеримост, количественост, реалистичност, обективност, 

съответствие, чувствителност, простота и взаимозависимост. 

СКУ е част от цялата система на въздушните операции. Тя 

отговаря за изготвянето на планове, поддържането на силите и 

средствата в бойна готовност и провеждането на операциите. 

Характеристиките на СКУ са, както следва: оперативна система за 

възприемане на бойното пространство, оперативна синергия 2  и 

боен ефект. 

2.2.2.  Подход за определяне на показателите за оценка 

на ефективността на СКУ 

Въз основа на направения анализ и в съответствие с 

характеристиките на СКУ е предложен подход за определяне на 

показатели за оценка на ефективността на СКУ, който се състои от 

три стъпки, показани на фигура 12.  

 стъпка 1 – определяне на показателите за ефективност на 

системата, отразяващи ефективността на СКУ в цялото бойно 

пространство; 

 стъпка 2 – определяне на показателите за капацитета на 

системата, отразяващи способността на системата да изпълни 

поставените задачи; 

 стъпка 3 – определяне на показателите за функционалност и 

изпълнение, отразяващи функционалността на системата и 

способностите за изпълнение на определена задача от всеки един 

модул в системата. 

2.2.3. Методи за оценка на ефективността на СКУ 

Оценката на ефективността на СКУ е сложен проблем, като 

има множество изследвания за методите за оценка на СКУ в НАТО. 

                                                           
2 Синергия (синергизъм) — съвместно действие, при което крайният ефект или отговор е по-голям от 

сумата на ефектите или отговорите, предизвикани поотделно от всеки агент (фактор).  Ефект 1 + 1 = 3 
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По същество се оценяват основно статичните и динамичните 

свойства на системата. 

 

Фиг.12, Показатели за оценка на ефективността на СКУ 

От анализа извършен дотук се заключава, че оценката на 

ефективността на системата за командване и управление ще бъде 

съсредоточена върху това дали системата може да постигне целта 

успешно, разпределението на бойните формирования е оптимално, 

оперативния план е приемлив, организацията и координацията са 

гъвкави и ефикасни и общата ефективност е подобрена. 
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В сравнение с другите методи, този базиран на бойно 

симулиране, може изцяло да отчете несигурността на бойните 

операции, да симулира процеса на информационния поток и 

оперативната динамика, да опише напълно сложните 

взаимодействия между системите и да изрази организационните и 

координационните операции в системите. 

2.3. Проекти за модернизация на ВВС на Република 

България 

2.3.1.  Проект „Основни оперативни способности на 

СКУ на ВВС (ACCS) на НАТО“ 

Увеличаването на зоната за оперативен интерес с 

присъединяването на нови страни членки към Алианса, голямото 

разнообразие от съюзни и национални системи за командване и 

управление, които понастоящем са разположени в Алианса и 

постоянно нарастващият трафик на въздухоплавателни средства, 

постави пред военния комитет на НАТО въпроса за постигане на 

унифицираност на националните системи. Въз основа на това е 

изграден проектът ACCS за командване и управление, планиран да 

замени системите за командване и управление на НАТО от 

деветдесетте години. 

Съгласно изпълнението на допълнение 2 от проект за пакет от 

способности за система за командване и управление на въздушните 

операции CP 5A-0109 с цел установяване на първо ниво на 

оперативна способност чрез валидиране и тестване на основен 

софтуер в ЦУД и последващото  внедряване на система за гласова 

комуникация (Voice Communication Equipment – VCE). На 

27.11.2019 г. комуникационно-информационната агенция на НАТО 

достави и инсталира система за гласова комуникация на 

Българските ВВС. 

Комуникациите са от решаващо значение, за да се гарантира 

ефективна координация и оперативен успех по време на работа. 

Системата за гласова комуникация обединява всички съвременни и 

стандартни комуникации в единна, сигурна и надеждна система за 

значително подобряване на оперативната съвместимост и 

ефективността на изпълнение на провежданите операции. 
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2.3.2. Проект „Въвеждане на техническо опознаване 

„свой-чужд“ в Режим 5 на военни платформи от Въоръжените 

сили на Република България“ 

Въоръжените сили на Република България понастоящем 

разполагат с редица оръжейни системи и радари със система за 

опознаване „свой-чужд” на НАТО (IFF – Identification Friend or Foe). 

Съгласно STANAG 4193 от юни 2020 г., режим 4 трябва да 

бъде заменен с режим 5. Наличието на Режим 5 в национални 

платформи е от решаващо значение за безпроблемното 

продължаване на изпълнението на мисии, учения и изпитания. Този 

проект е за надграждане на националните оръжейни системи и 

платформи до режим 5. 

2.3.3. Проект „Придобиване на нови трикоординатни 

радари” 

Способността за ефективно радарно наблюдение на 

въздушното пространство изисква своевременно добиване, 

обработване, анализ и разпространение на надеждна 

радиолокационна информация в реално време. Радарното 

наблюдение на въздушното пространство е способност и основна 

задача на военните формирования на РТВ от състава на ВВС на 

Република България. 

2.3.4. Проект „Придобиване на нов тип боен самолет“ 

С придобиването на нов тип боен самолет значително ще се 

подобрят способностите на ВВС за неутрализиране на широк 

спектър от въздушни, наземни и морски заплахи, при всякакви 

метеорологични условия и по всяко време от денонощието, и ще се 

осигури пълна оперативна съвместимост със съюзниците от НАТО 

и ЕС. 

2.4. Изводи към втора глава 

1. Подобряване на ефективността на системата за 

командване и управление и способностите за изпреварващо 

добиване, обработка и обмен на информация увеличават значително 

възможността за оптимално реализиране на процесите по планиране 

и провеждане на операциите. 
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2. Оперативната съвместимост на силите и средствата, 

използвани в операциите, генерират ефективност и икономия на 

ресурси. За да се подобри ефективността на СКУ в зоната за 

изпълнение на задачите е необходимо да се извършва непрекъснат 

процес на модернизация, усъвършенстване и развитие със 

съвременни и иновативни технологии. 

3. Бъдещото развитие и оперативна съвместимост на СКУ в 

ИСПВПРО на НАТО изисква генериране на бойни и технически 

оперативни способности, които са необходими за справянето с 

предизвикателствата пред СКУ, произхождащи от бъдещата 

оперативна среда. 

 

ТРЕТА ГЛАВА: Необходими оперативни способности, 

предизвикателства и препоръки към СКУ за справяне с 

бъдещата оперативна среда 

3.1. Необходими оперативни способности и изисквания 

към тях 

Експертен екип от център за изследване, изграждане и 

усъвършенстване на способности на НАТО  за командване и 

управление (Command and Control Centre of Excellence – C2COE) 

дефинира определени оперативни способности, необходими на 

оперативно ниво за изпълнение на поставените задачи и съответните 

необходими технологични развития, които ще ги осигурят, с което 

ще се постигне необходимата оперативна съвместимост между 

всички елементи от ИСПВПРО на НАТО. Тези оперативни 

способности и технологични развития представляват селекция от 

възможности, които определят настоящата оперативна среда. 

Извършен е анализ между всяка оперативна способност и 

технологичния „реализиращ елемент“, който трябва да бъде 

изпълнен.  

Въз основа на извършен Делфи-анализ и изследване на 

съответните оперативни способности се определи нивото на 

изпълнение на способностите на СКУ на Българските ВВС и СКУ 

на страните членки на НАТО в настоящият момент, и необходимите 

способности през 2035 г.. Оценява се, до каква степен способността 
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е изпълнена сега и какви ще бъдат очакванията за изпълнение през 

2035г. по скала от 0 (изобщо) до 5 (напълно), всички резултати са 

осреднени и са изобразени в графика за всяка една оперативна 

способност. На фигура 31 са визуализирани и съвместени всичките 

желани оперативни способности.  

Очаква се за способностите при които се наблюдава най-

голяма разлика, НАТО и страните членки да положат значителни 

усилия за подобряването им. Въвеждането и спазването на 

стандартите ще бъде от решаващо значение за достигане на 

необходимите оперативни способности за цялостното изпълнение 

на въздушните операции. 

Фиг. 31, Необходими оперативни способности на СКУ 
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3.2. Нови технологии, оказващи влияние върху 

оперативните способности на СКУ 

Има редица възможни технологии, които биха могли да 

повлияят на оперативните способности на СКУ на оперативно ниво. 

Бъдещите технологични разработки за СКУ, по-специално за 

оперативното ниво, ще бъдат насочени към подпомагане на 

командирите и персонала да получават по-бързо, по-добра 

информация, да я обработват ефективно и да помагат за вземане на 

ефективни решения въз основа на тази информация. 

Базирайки се на системния анализ, моделът входно/изходна3 

обработка се използва за разграничаване на трите фази (вход, 

обработка и изход) от работния процес на информационната 

система. За целта се приема СКУ като главен център за обработка на 

информация и се разглежда как специфичните технологии 

повлияват на постъпването, обработката и предаването на 

информация. 

3.3. Модел за справяне с предизвикателствата пред 

СКУ 

Визията на НАТО за бъдещата оперативна среда предвижда 

бърз растеж и непрекъсната промяна в технологиите през 

следващите двадесет години, което ще създаде нестабилна, 

несигурна, сложна и неопределена среда. Алиансът ще бъде 

изправен пред разнообразие от непредсказуеми заплахи във всички 

пространства (въздух, космос, суша, море, кибер и социално) в 

целия спектър от противоборства. Въвеждането на нови технологии 

е потенциално решение за справяне с предизвикателствата пред 

НАТО и осигуряване на желаните оперативни способности на СКУ. 

                                                           
3  Input/output Process - е комуникацията между система за обработка на 

информация, като компютър, и външния свят, вероятно човек или друга система 

за обработка на информация. Входовете са сигналите или данните, получени в 

системата, а изходите са сигналите или данните, изпратени от нея- 

https://en.wikipedia.org/wiki/Input/output 
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За справяне с посочените по-горе предизвикателства и 

изисквания, и осигуряване на желаните оперативни способности на 

СКУ необходими за бъдещата оперативна среда е предложен модел 

показан на фигура 33, който включва четири взаимосвързани 

реализиращи направления. 

 

Фиг. 33, Модел за справяне с предизвикателствата пред СКУ 

3.3.1. Човешки фактор 

Приема се, че човешките фактори са фактори на човешкото 

поведение (отделната личност), институции (колективът като цяло) 

и култура (отношенията между хората, работещи в системата). Тези 

фактори са важни поради тяхното въздействие върху ефективността 

на командването и управлението и следователно върху 

ефективността на НАТО в неговите операции. Те могат да бъдат 

разделени на три подраздела: лидерско поведение, организационно 

поведение и организационна култура. 

3.3.2. Технологии 

С развитието на технологиите през последните години се 

наблюдава значително увеличаване на информационните потоци, 

което е предпоставка за натоварване на човешкия фактор 

(операторите). Вследствие на това информацията не може да се 

обработва достатъчно бързо и структурирано.  
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Освен това новите технологии въведени в СКУ ще позволят 

това, че по-голямата част от работните процеси ще бъдат улеснени 

от автоматизацията. В резултат може да се приеме, че новите или 

бъдещите технологии ще подпомагат за по-ефективното използване 

на ресурсите. 

3.3.3. Околна среда  

 Бъдещата оперативна среда ще бъде непредвидима в 

определена степен или поне ще се различава от очакванията или 

предвижданията. Това, което прави съвременните конфликти 

толкова различни, са ефектите, които информацията може да 

предизвика за развитието на конфликта, тъй като възприятието за 

последствията от конфликта е по-важно от действителните факти и 

събития в реално време. 

3.3.4. Военно дело 

Бъдещите военни конфликти ще бъдат различни от всички 

досега. Традиционните методи и форми за използването на военна 

сила за водене на война, ще претърпят развитие. Новите методи и 

форми за използването на военна сила и водене на война, ще 

изхождат от най-високото ниво на националната политика. 

3.4. Варианти за действие и препоръки към развитието 

на СКУ 

3.4.1. Увеличаване скоростта на процеса по адаптиране 

на иновационни технологии 

Получаването на информация в СКУ изисква все по-стабилна 

връзка с разнородни източници на информация, независимо дали 

това са мрежа от сензори, полеви елементи или хранилища от база 

данни. Специализирани мрежи, адаптационна мрежова топология за 

подобряване на пропускателната способност, стандартизиране на 

мрежовите протоколи и използване на публични мрежи за военни 

цели са технически разработки, които ще помогнат за цялостната 

свързаност.  
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3.4.2. Въвеждане на технологии базирани на ИИ 

Едно важно нововъведение за бъдещите командири ще бъде 

очакваното взаимодействие с интелигентни системи за поддръжка и 

подпомагане на работните процеси.  

Възникващият ИИ може да направи тази крачка напред, като 

напредъкът произтича от технологии (машини), които се учат 

автоматично чрез усвояване на големи обеми информация. С 

нарастващата скорост на обмен на информация е коректно да се 

предположи, че в даден момент ИИ ще поеме част от процеса на 

вземане на решения.  

3.4.3. Променяща се оперативна среда 

Бъдещата оперативна среда ще бъде сложна, разнообразна и 

постоянно развиваща се. Бъдещите операции ще се развиват в 

широк спектър от конфликти, от рутинни мирновременни задачи от 

едната страна до пълномащабно и интензивно противоборство от 

друга. Спектърът включва конвенционални и неконвенционални 

операции, вътрешни и международни операции, пилотируеми и 

дистанционно управляеми платформи и пълния набор от мисии. 

Тези различни сценарии и мисии могат да се случват едновременно. 

3.4.4. Учебен авиационен оперативен център. 

Военна Академия „Г.С. Раковски“ се стреми към нови 

възможности за обучение, за да подготвя своите обучаеми за 

справяне с предизвикателствата пред въоръжените сили. 

Изграждане, и оборудване на учебен авиационен оперативен център 

(УАОЦ) с интегрирани мрежи от инструменти за симулации, учения 

и тренировки, ще даде възможност на обучаемите да придобиват 

необходимите знания и умения и да тренират в реалистична среда и 

в мащаб отговарящ на изискванията на съвременната оперативна 

среда. 

Основните цели пред УАОЦ ще бъдат: 

 споделяне на опит и експертиза в областта на въздушните 

операции с персонал, вариращ от новоназначени до висши 

служители; 
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 осигуряване на структурите на ВВС с обучение за 

въздушни операции, базирано на критично мислене и реалистична 

симулация, за да създаде високо ефективно обучение;  

 повишаване на способността за взаимодействие между 

националните оръжейни системи, във всички пространства – суша, 

въздух, вода и кибер; 

 повишаване на оперативната съвместимост с 

коалиционните партньори; 

 провеждане на специализирани курсове за оператори от 

СКУ; 

 развитие на концепции за бъдещето на въздушните 

операции, интегрирайки иновативни технологии и нови процеси, 

тестване и разработване на национална СКУ и разработването на 

нови технологично базирани инструменти в подкрепа на 

модернизирането на въоръжените сили; 

 анализ и оценка на проведени национални и съюзни 

операции. 

Военна академия притежава потенциал и способности за да 

създаде подходящи условия, както по отношение на учебен 

авиационен оперативен център, така и с преподавателски състав, 

което ще осигури желаното крайно състояние за обучение и 

подготовка на личен състав от ВВС, което ще допринесе за 

повишаване на оперативната съвместимост на СКУ, както на 

национално, така и на съюзно ниво. 

3.5. Изводи към трета глава 

1. Развитието на СКУ е в пряка зависимост, както от 

променящата се оперативна среда, така и от непрекъснатото 

развитие на технологиите. СКУ трябва да се адаптира максимално 

бързо към промените във въоръжението, способностите за 

командване и управление и противниковите тактики. 

2. Въвеждането на иновационни технологии и увеличаването 

на скоростта по тяхното адаптиране в процесите по обработка на 

информацията, планиране и провеждане на операции, значително 

ще повиши способностите на СКУ за справяне с бъдещата 

оперативна среда. 
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3. Реализирането на проекта за УАОЦ ще осигури на 

Българската армия и в частност на Военновъздушните сили 

съвременно и адекватно обучение на личния състав от СКУ, с което 

ще се гарантира поддържането на въздушния суверенитет и 

националната сигурност за едно по-безопасно бъдеще. 

ОБЩИ ИЗВОДИ 

1. За развитие и поддържане на способности за защита на 

въздушния суверенитет, независимостта и териториалната цялост на 

страните членки на НАТО, ИСПВПРО изисква интеграция на 

всички бойни и технически оперативни способности на системата, 

както и интеграция на политики, стратегии, концепции, тактики и 

обучение. 

2. По-бързото въвеждане и усвояване на нови технологии 

подобрява мобилността и ефективността на СКУ на оперативно 

ниво и е от решаващо значение за осигуряване на необходимите 

оперативни способности и постигане на желаните цели. 

3. СКУ на бъдещето ще бъде еволюция на днешната, а 

нейният капацитет и структура ще зависят от степента на усвояване 

на новите технологии и поддържане на оперативни способности. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Тази разработка е опит за представяне на бъдещата оперативна 

среда и разработване на общи изисквания към СКУ. Преди всичко 

дисертационният труд призовава за гъвкавост, защото бъдещата 

оперативна среда ще предложи безброй разнообразни 

предизвикателства и условия. Целта е изграждане и развитие на 

СКУ, която улеснява оперативния успех. 

Миналото и настоящето оформят бъдещето. СКУ в бъдеще ще 

бъде еволюция на настоящата система. Капацитетът и структурата 

ще зависят до голяма степен от способността да се усвояват нови 

технологии в процеса на вземане на решения. СКУ на бъдещето ще 

трябва да отговаря за същия основополагащ принцип: да подкрепя и 

подпомага командира при вземането на решения.  
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По-доброто взаимодействие и сътрудничество между 

военните, промишлеността и академичните среди би било от 

всеобща полза. Такова взаимодействие и сътрудничество би 

подобрило взаимното разбирателство и би довело до по-добри и по-

полезни продукти. Развитието трябва да се съсредоточи върху 

системи, които подобряват ситуационната осведоменост, 

автоматизират процесите с голяма продължителност и предоставят 

специфични помощни средства. 

Тестването на нови системни приложения е от ключово 

значение за придобиване на достатъчно знания, умения, опит и 

познаване на възможностите на системата. Обучението на личния 

състав изисква специално внимание, а внедряването на нови 

технологии често означава, че операторите се нуждаят от повече и 

специализирано обучение. 

 

ПРИНОСИ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

Научни приноси:  

1. Обогатена и доразвита е теорията за система за 

командване и управление и оперативна съвместимост в ИСПВПРО 

на НАТО. 

2. Изследвана е оперативната съвместимост и са определени 

предизвикателствата пред СКУ за постигане на оперативна 

съвместимост с ИСПВПРО на НАТО.  

Научно-приложни приноси:  

1. Разработен е модел за справяне с предизвикателствата 

пред СКУ за постигане на необходими оперативни способности, 

определени от бъдеща оперативна среда. 

2. Предложени са варианти за действие и препоръки към 

развитието на системата за командване и управление на ВВС на 

Република България, които ще осигурят необходимата оперативна 

съвместимост и интегрирането й в ИСПВПРО на НАТО. 
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General characteristics of the dissertation.  

The creation and integration of a modern Air Force Command and 

Control (C2) system as part of NATO's Integrated Air and Missile 

Defence Systems (NATINAMDS) is a complex but necessary project, 

given the modern security environment and the tasks it can perform 

across the full range of operations at national and allied level, in which 

the Air Force of the Republic of Bulgaria participates. Bulgaria's 

participation in NATO requires a certain interoperability of the command 

and control systems with all NATO members. 

Aim and research questions of the dissertation work  

The research goal of the dissertation is to analyze the command and 

control system of the Air Force of the Republic of Bulgaria and to propose 

a model for dealing with challenges, options and recommendations for 

the development of the system in terms of interoperability with the 

NATINAMDS according to future requirements and challenges. 

To achieve the formulated goal, it is necessary to solve the 

following research questions: 

1. To perform a systematic analysis of the command and control 

system of the Air Force of the Republic of Bulgaria and the 

interoperability in the NATINAMDS; 

2. To analyze and evaluate the effectiveness of the command and 

control system of the Air Force of the Republic of Bulgaria and the trends 

for its development; 

3. To propose a model for addressing the challenges facing the 

C2 system to ensure the necessary operational capabilities for the future 

operational environment; 

4. To propose options for action to ensure the necessary 

operational capabilities and recommendations for the development of the 

C2 system in NATINAMDS. 

Object and subject of the research 

Object of the study is the C2 system of the Air Force of the Republic 

of Bulgaria. 



3 
 

Subject of the study is the interoperability of the C2 system of the 

Air Force of the Republic of Bulgaria with NATINAMDS and the future 

challenges facing to the system. 

Structure of the dissertation 

To solve the research tasks, the dissertation is structured in an 

introduction, a list of abbreviations used, three chapters, conclusions and 

bibliography.  

The volume of the dissertation is 165 pages. 

The main text covers 156 printed pages, which include 36 figures 

and 2 tables. 

The used literature sources are 63. 

The numbers of the figures and tables in the abstract correspond to 

those of the dissertation. 

The introduction substantiates the relevance of the topic, its 

practical-applied nature and the importance of solving the problem. 

The first chapter solves the first research question by performing a 

functional and structural analysis of the command and control system of 

the Air Force of the Republic of Bulgaria, studying the nature of 

interoperability, and studying the nature, structure and composition of the 

NATINAMDS. 

The second chapter solves the second research question by 

analyzing and evaluating the effectiveness of the command and control 

system of the Air Force of the Republic of Bulgaria and the trends for its 

development. 

The third chapter solves the third and fourth research questions by 

analyzing and researching the necessary operational capabilities of the 

C2 system, new technologies that will provide them, and the challenges 

facing the command and control system in the future operational 

environment, indicating options and recommendations for the 

development and interoperability of the C2 system in NATINAMDS.  

According to the extensive nature of the research topics on 

command and control in this study, we limit ourselves to the following 
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areas: human factors, new technologies, information management and 

interoperability of the C2 systems. 

Methodology - a systematic approach was used in the development 

by applying the following research methods: analysis, synthesis, 

comparison and summary. 

CHAPTER ONE: The Essence of a Command and Control 

System and Interoperability in NATINAMDS 

1.1. Nature, elements, main functions and requirements for 

the command and control system 

1.1.1. Nature of the command and control system 

The command and control system is a unity of personnel, 

infrastructure, equipment and procedures shown in Figure 1, which 

allows commanders and their staffs to exercise command and control.  

 

Fig.1. Elements of the command and control system 

The command and control system at all levels manages the 

surveillance and early warning forces for risks and threats to national and 

collective security and is kept in constant readiness to ensure air and sea 

sovereignty, defend the land border, be on duty, maintaining readiness 

for humanitarian aid and rescue operations on the territory and in the 

waters of the country and abroad, providing assistance to the population 
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in natural disasters, industrial accidents, catastrophes and dangerous 

pollution, countering terrorist acts, protection of strategic sites and 

critical infrastructure and participation in multinational missions and 

operations. 

1.1.2. Basic elements and requirements for the command and 

control system 

The command and control system includes the following main 

elements: 

 personnel - includes the command and staff carrying out the 

planning and management processes, as well as the staff providing their 

activities; 

 infrastructure and equipment - includes mobile and stationary, 

protected and field, front, main, reserve and rear control points with the 

appropriate equipment for work and life of personnel and integrated 

communication information system; 

 procedures - includes standard operating procedures for the work 

of the headquarters in the planning and management of operations, they 

are developed at all levels of command and control. 

The main requirements for the command and control system are: 

compatibility, flexibility, responsiveness, reliability, timeliness, 

necessary reserve, mobility, discipline, management and administration, 

information priority, endurance and survivability. 

The most significant impact on the development of the C2 systems 

will be the rapid development of information technology, sensors, 

developments in the field of artificial intelligence and automation. The 

combined effect of the huge growth in information processing power will 

determine the way the world lives and works. 

1.1.3. Basic functions of command and control 

The diversity of joint, coalition and international forces in the future 

means that commanders and staffs will need to have a wide range of 

knowledge, skills and abilities, as well as specific ones that relate only to 

the operation and they will have to acquire in the process of preparation.  

There are four main functions of command and control - situational 

awareness, planning, decision making and implementation. Although 
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some specialized elements can perform only one of these functions, the 

overall command and control system must perform all four.  

1.2. Interoperability 

1.2.1. Nature of interoperability  

A coalition of 30 countries can only work effectively together in 

joint operations if the necessary synergies are in place. Since the founding 

of the Alliance in 1949, NATO's main goal has been to ensure the 

freedom and security of its member through political and military means. 

Interoperability – this is the ability to operate in synergy in the 

execution of assigned tasks. It is often cited as the center of gravity of the 

Alliance, and is at the heart of NATO's success 

Interoperability does not necessarily require standard military 

equipment. It is important that the equipment is able to share common 

facilities and is able to interact, connect and communicate, exchange data 

and services with other equipment. 

Interoperability can only be achieved through the effective 

application of standardization, training, coaching, lessons learned, 

demonstrations, tests and trials. 

Ensuring interoperability is the ability of NATO’s member to act 

together and generate military capabilities to ensure the fulfillment of 

tasks and the conduct of operational missions. 

Interoperability can be understood as a spectrum of 

interconnectedness that ranges from unconnected, isolated objects to 

fully interactive, sharing objects. Of course, there are different degrees of 

interoperability. The levels of network-centric capabilities defined in the 

Network-Centric Operations Development model directly correspond to 

the degree to which interoperability has been achieved are shown in 

Figure 3. 
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Fig. 3. Network-Centric Operations Development model  

Level 0 requires limited interoperability and information sharing. 

Existing interoperability is based on standardized information exchange 

requirements developed and used by organizations, processes and 

systems. 

Level 1 requires more objects to be able to share information. 

Level 2 requires sufficient interoperability to enable sites to 

participate in collaborative environments and processes. 

Level 3 requires actors to be interoperable not only in the 

information field but also in the cognitive field, so that shared awareness 

can be achieved. 

Level 4 requires interoperability in the social field so that actions 

can be dynamically self-synchronized. 

Technology is crucial, but it is in itself insufficient if it is not 

integrated into organizations, workflows and processes. Advances in 

technology, the proliferation of computer systems and communication 

capabilities have made interoperability easier than ever. 
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1.2.2. Achieve interoperability 

Achieving interoperability involves significant efforts and the 

application of knowledge from many different areas in each of the 

following key areas: sustainability, preparedness, flexibility, innovation 

and adaptation. 

Coordination at national level of technical standards and 

interoperability profiles is the responsibility of the NATO Consultation, 

Command and Control Board. 

1.2.3. Interoperability challenges for the C2 systems 

In no case is it guaranteed that the new C2 system elements to be 

put into operation will interact with the other elements without any 

problems, this creates the need for an interoperability testing environment 

so that problems can be identified and resolved, before they become 

critical during the execution of real operations.  

We distinguish three levels of interoperability of the C2 systems, 

shown in Figure 4. The operational level is the basic level and includes 

system and technical interoperability. 

 

Fig. 4. Levels of interoperability 
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The technical level is leading: the system must be properly 

connected before it can start communicating. Then there is the system 

level of interoperability: the system must communicate using common 

protocols and messaging standards. Then, at the interoperability level, the 

conclusion is that: each system must fully understand the content of the 

messages for other elements of the C2 systems and collect this data with 

its own information. 

Validating interoperability at the operational level requires 

exercises and training with staff. System-level interoperability validation 

may be limited to simulation tests involving closed-loop C2 elements. 

Validation at the technical level can be done by simulation. 

One of the most important issues facing MATINAMDS will be 

interoperability between all elements: in particular, the command and 

control elements; tactical and procedural coordination between the 

forces; and implementation and use of innovative elements (UAV, lasers, 

etc.)  

The three main areas that pose an interoperability challenge for 

NATINAMDS are: 

 interoperability between higher level commands (strategic, 

regional and component) and executive level (control and reporting 

centers with relevant software products);  

 interoperability between the executive level - CRC and weapon 

and sensor systems; 

 interoperability between the NATO command structure and those 

of other countries working together in a coalition environment. 

The first two areas can be described as challenges to vertical 

interoperability (interoperability between different levels of command), 

while the latter area is a case of horizontal interoperability as it deals with 

issues within the same level of command and control. 

1.3. NATO Integrated Air and Missile Defense System 

1.3.1. The essence of NATINAMDS and its historical 

development  

In the 1960s, NATO member states found that individual air 

defense systems, operating on their own, could not defend their 

surrounding airspace effectively enough, and began working together to 
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create an air defense system. structure that will overcome this 

shortcoming. Combining national forces and assets with other elements 

of NATO is at the heart of the creation of NATO's Integrated Air and 

Missile Defense System (NATINADS). 

NATINADS is a system for the command and control of Allied air 

defense forces, subordinate to NATO's command bodies in peacetime, in 

military and non-military crises and in times of war. The establishment 

of the system was approved by the NATO Military Committee in 

December 1955. 

In 1962, the early warning system covering Western Europe was 

completed using 18 radar stations connected to existing national centers, 

the coordination system was called - NATO Air Defense Ground 

Environment - NADGE). 

In 1972, the NATO Air Defense Ground Environment was 

transformed into the NATO Integrated Air Defense Systems, consisting 

of 84 radar positions and the respective Control and Reporting Centers 

(CRCs). In 1980, an integrated segment for Airborne Early Warning and 

Ground Environment Integration Segment-AEGIS was introduced, 

designed to work with aircraft from the early warning and airborne 

control system (AWACS), which builds on the NATINADS with the 

ability to integrate radar information obtained and processed by aircraft 

from the airborne early warning and control system with available 

information from ground centers. 

At the Chicago Summit in 2012, Allied leaders declared that the 

Alliance was achieving temporary Ballistic Missile Defense capabilities, 

which was considered an operationally significant first step. With the 

advent of the BMD Alliance's capability, the NATINADS was renamed 

the NATINAMDS.  

1.3.2. Structure and elements of NATINAMDS 

The integrated air and missile defense system is the integration of 

capabilities and a complex of defense operations on the territory of the 

country and protection of national interests, cover of military groups and 

ensure freedom of movement and action by neutralizing the air power of 

opposing forces. 
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NATINAMDS develops and expands the conceptual framework of 

air and missile defense, through the integration of offensive air 

operations, defense air operations - including active air defense, passive 

air defense and command, control, communications, surveillance and 

intelligence capabilities. 

1.4. Conclusions to chapter one 

1. Continuous improvement and modernization of the command 

and control system will contribute to the increased effectiveness of 

NATINAMDS in maintaining capabilities to protect the air sovereignty, 

independence and territorial integrity of NATO member countries. 

2. Achieving interoperability ensures the effective implementation 

of NATINAMDS missions, which consists in the uniform understanding 

and use of: common standards and procedures, readiness levels and 

compatible C2 systems on all sides at all levels. 

3. The rearmament and modernization of the Air Force of the 

Republic of Bulgaria with modern technologies and armaments will lead 

to increased interoperability and the ability to conduct joint operations. 

 

CHAPTER TWO: Analysis and evaluation of the effectiveness 

of the command and control system of the Air Force of the Republic 

of Bulgaria and trends in its development 

2.1. Structure and composition of the control and reporting 

center 

NATINAMDS is essential for the continued conduct of missions in 

peacetime, in military and non-military crises and in war, to protect Allied 

territory and people against all forms of air attack. The system is at the 

heart of building the Alliance's defense system, contributing to the basic 

tasks of collective defense, crisis management and collective security. 

The Control and Reporting Center integrates two separate systems: 

The Air Sovereignty Operations Center (ASOC) and the System Interface 

to the CRC (CSI). 
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Fig. 8. Structural scheme and interrelations of the CRC for the 

implementation of the Air Policing mission 

The Air Sovereignty Operations Center was delivered (as a 

software product - ASOC) and built as an operations center under a 

contract between the US Department of Defense and the Ministry of 

Defense of the Republic of Bulgaria, concluded in January 2000. The 

module for the implementation of the Air Policing mission was installed 

in September 2001 and the official use of the system is from January 

2002. 

Since 2012, the Control and Reporting Center has installed an 

additional system interface - CSI under a project of the NATO Security 

Investment Program (NSIP). CSI is a system for command and control of 

the Air Force (airplanes and helicopters) and ground-based air defense 

systems (GBAD), exchanging of Recognized Air, Land and Sea Picture 

in real time between GBAD, aircrafts and elements from the NATO 

Airborne Early Warning and Control System - AWACS, neighboring 

CRC and radar, through NATO tactical links for data exchange - Link 1, 

Link 11B, ATDL-1 (Army Tactical Data Link ), Link 16, Link 22 and 

radar information exchange protocols such as ASTERIX.  

2.1.1. The airspace surveillance system  

The airspace surveillance system is part of the NATINAMDS, 

which provides early detection and warning of objects in the airspace of 

the Republic of Bulgaria and the Alliance. Based on the radar information 

(the set of information on the air situation obtained during the radar 

reconnaissance) and any other information received through the 

communication channels, a comprehensive and detailed Recognized Air 

Picture is created, which allows the officials on duty to have information 

CAOC 

Torrejon 

CRC  

Sofia 
QRA  Radars 



13 
 

about the possible adversary in order to make the right decision and to 

fulfill the set task, without violating the sovereignty of the airspace of 

Bulgaria and the Alliance.  

2.1.2. Active air defense forces management system 

The management system for active air defense forces in the CRC is 

a set of functionally connected management systems, means for 

communication, information and navigation support, automated control 

systems providing collection, processing and display of RAP and 

software performing automated Threat Evaluation and Weapon 

Assignment – TEWA supporting decision-making (threat identification 

and proper targeting) and their transfer to subordinate formations 

(targeting) and subsequent control of the implementation of tasks.  

For the effective use of active air defense forces, the command and 

control systems strictly follow all national and NATO procedures, 

directives and other documents regulating the process of management of 

active air defense forces.  

2.1.2.1. Fighter control 

The combat management of the QRA forces by the Control Agency 

is a process of purposeful influence of the subject of management on the 

object of management in order to perform a certain task and achieve 

concrete results. All crews in the air and on the ground are considered to 

be the subject of combat control. Such are the officials on duty from the 

full or abbreviated combat unit of the CRC; air traffic control authorities; 

the competent authorities of the headquarters and others. Crews, pairs, 

units and fighter squadrons assigned to combat duty are considered to be 

the object of combat control. 

The CRC has capabilities that allow automated control of air 

operations by setting the full spectrum of missions (tasks) defined by 

documents.  

The system provides the ground control officer with two main ways 

to direct fighter aircraft - system-generated targeting and system-assisted 

targeting. 
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2.1.2.2. SAM control 

The most important part of the SAM control in the conduct of 

combat operations by the CRC is the management of fire. Fire 

management includes: clarifying the task of destroying air strikes; 

assessment of the situation; making a decision to repel the blow of the 

enemy; setting tasks for anti-aircraft missile systems to destroy air 

targets; control over the implementation of the set tasks, the cost of 

missiles and their replenishment in the course of combat and 

summarizing the results of combat. 

The systems in the CRC allow for automated control of SAMs by 

setting the full spectrum of missions (tasks) defined by the documents.  

2.2. Effectiveness Evaluation of C2 system 

In the conditions of modern information technologies, air 

operations have become the main form of confrontation. The command 

and control system is the "brain" and "nerve center" of air operations, 

which connects all forces into one. Without it, commanders cannot 

receive the necessary situation awareness and the readiness state of 

forces. 

The study of the evaluation of the effectiveness of the command 

and control system can provide a standard and basis for the construction 

of the system. The operational use of the various components of the 

system, the behavior in the implementation of the tasks, the interaction 

between the various components, and considers how to optimize 

operational efficiency in command and control systems. 

2.2.1.  Effectiveness evaluation indicators of C2 system 

The definition of a standardized set of indicators for assessing the 

effectiveness of all elements of the C2 system and their subsequent 

evaluation is recognized as a major problem facing the armed forces. The 

Command and Control System Measure of Performance are designed to 

measure and evaluate the performance and productivity of the C2 system 

in the process of use. 

The measures of performance use evaluation indicators that are 

appropriate, measurable, accurate and understandable, so that there is no 

misrepresentation of the task / mission or its objective performance. They 
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must be understandable and easy to assess. A combination of quantitative 

and qualitative indicators is used to make a real assessment of the 

effectiveness of the C2 system, some of them are: mission orientation, 

distinctiveness, measurability, quantity, realism, objectivity, compliance, 

sensitivity, simplicity and interdependence. 

The C2 system is part of the whole system of air operations. It is 

responsible for making plans, keeping forces in appropriate readiness 

state and conducting operations. The characteristics of the C2 system are 

as follows: operational system for perception of combat space, 

operational synergy and combat effect. 

2.2.2.  Approach to determining the effectiveness evaluation 

indicators of C2 system 

Based on the analysis and in accordance with the characteristics of 

the C2 system, an approach for determining indicators for evaluating the 

effectiveness is proposed, which consists of three steps, shown in 

Figure 12.  

 Step 1 - determining system effectiveness indicators, reflecting 

the effectiveness of command and control system in entire battlefield 

environments; 

 Step 2 - determining system capacity indicators, reflecting the 

system ability of completing certain task, such as ability of information 

processing, ability of command and control and etc.; 

 Step 3 - determining system functionality and performance 

indicators, reflecting the functionality and performance abilities of each 

logic module in the system. 

2.2.3. Effectiveness evaluation methods of C2 system 

Assessing the effectiveness of the C2 system is a complex issue, 

with numerous studies on methods for evaluating the C2 system in 

NATO. In essence, the static and dynamic properties of the system are 

mainly evaluated. 
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Fig.12, Effectiveness evaluation indicators of C2 system 

The analysis carried out so far concludes that the evaluation of the 

effectiveness of the command and control system will focus on whether 

the system can achieve the goal successfully, the distribution of combat 

formations is optimal, the operational plan is acceptable, organization and 

coordination are flexible and efficient and overall efficiency is improved. 

Compared to other methods, this one based on combat simulation 

can fully take into account the uncertainty of combat operations, simulate 

the process of information flow and operational dynamics, fully describe 

the complex interactions between systems and express organizational and 

coordination operations in systems. 
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2.3. Projects for modernization of the Air Force of the 

Republic of Bulgaria 

2.3.1.  Project “NATO Air Force Basic Operational 

Capabilities (ACCS)” 

Increasing the area of operational interest with the accession of new 

members to the Alliance, the wide variety of Allied and national 

command and control systems currently located in the Alliance, and the 

ever-increasing aircraft traffic, have raised the issue of NATO's military 

committee unification of national systems. Based on this, the Air 

Command and Control System project was built, replacing NATO's 

command and control systems from the 1990s. 

Pursuant to the implementation of Appendix 2 of the draft 

capability package for the Air Command and Control System CP 5A-

0109 in order to establish the first level of operational capability through 

validation and testing of core software in the CRC and the subsequent 

implementation of a Voice Communication Equipment - VCE. On 

November 27, 2019, the NATO Communication and Information Agency 

delivered and installed a voice communication system to the Bulgarian 

Air Force. 

Communications are crucial to ensure effective coordination and 

operational success at work. The voice communication system unites all 

modern and standard communications in a single, secure and reliable 

system to significantly improve the interoperability and efficiency of 

operations. 

2.3.2. Project “Support to Bulgarian for Identification 

Friend or Foe in Mode 5 Upgrade” 

According to STANAG 4193 of June 2020, Mode 4 must be 

replaced by Mode 5. The presence of Mode 5 in national platforms is 

crucial for the smooth continuation of missions, exercises and tests. This 

project is to upgrade national weapons systems and platforms to Mode 5. 

2.3.3. Project “Acquisition of new 3D radars” 

The ability for effective radar surveillance of airspace requires the 

timely retrieval, processing, analysis and dissemination of reliable real-

time radar information. Radar surveillance of the airspace is an ability 
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and main task of the military formations of surveillance forces from the 

Air Force of the Republic of Bulgaria. 

2.3.4. Project “Acquisition of a new type of fighter aircraft” 

The acquisition of a new type of fighter aircraft will significantly 

improve the Air Force's ability to neutralize a wide range of air, ground 

and sea threats, in all weather conditions and at any time of the day, and 

will ensure full interoperability with allies from NATO and EU. 

2.4. Conclusions to chapter two 

1. Improving the efficiency of the command and control system 

and the capabilities for anticipatory retrieval, processing and exchange of 

information significantly increase the possibility for optimal 

implementation of the processes of planning and conducting operations. 

2. The interoperability of forces used in operations generates 

efficiency and resource savings. In order to improve the efficiency of the 

C2 system in the area of responsibility, it is necessary to carry out a 

continuous process of modernization, improvement and development 

with modern and innovative technologies. 

3. The future development and interoperability of the C2 system 

into NATINAMDS requires the generation of combat and technical 

operational capabilities needed to address the C2 system challenges 

arising from the future operational environment. 

CHAPTER THREE: Operational capabilities, challenges and 

recommendations to the C2 system to deal with the future operating 

environment 

3.1. Necessary operational capabilities and requirements 

for them 

An expert team from the NATO Command and Control Center of 

Excellence defines certain operational capabilities needed at the 

operational level to perform the assigned tasks and relevant technological 

developments that will provide them, which will achieve the necessary 

interoperability between all elements of NATINAMDS. These 

operational capabilities and technological developments represent a 

selection of capabilities that define the current operational environment. 

An analysis has been made between each operational capability and the 

technological "implementing element" that needs to be fulfill.  
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Based on the Delphi analysis and study of the relevant operational 

capabilities, the level of implementation of the capabilities of the C2 

system of the Bulgarian Air Force and the C2 system of NATO members 

at present and the required capabilities in 2035 was determined. The 

ability is fulfilled now and what will be the expectations for 

implementation in 2035 on a scale from 0 (at all) to 5 (completely), all 

results are averaged and plotted for each operational capability. Figure 31 

shows and combines all the required operational capabilities.  

NATO and its member states are expected to make significant 

efforts to improve the capabilities with the greatest differences. The 

introduction and compliance with standards will be crucial to achieving 

the necessary operational capabilities for the overall implementation of 

air operations. 

 

Fig. 31, Required operational capabilities for the C2 system 
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3.2. New technologies affecting the operational capabilities 

of the C2 system 

There are a number of possible technologies that could affect the 

operational capabilities of the C2 system at the operational level. Future 

technological developments for the C2 system, in particular at the 

operational level, will be aimed at helping commanders and personnel to 

obtain faster, better information, process it efficiently and help to make 

effective decisions based on this information. 

Based on system analysis, the input/output processing model is 

used to distinguish the three phases (input, processing and output) from 

the workflow of the information system. To this end, the C2 system is 

considered the main center for information processing and considers how 

specific technologies affect the receipt, processing and transmission of 

information. 

3.3. A model for tackling the challenges facing the C2 

system 

NATO's vision for the future operating environment envisages 

rapid growth and continuous change in technology over the next twenty 

years, which will create an unstable, uncertain and complex environment. 

The Alliance will face a variety of unpredictable threats in all areas (air, 

space, land, sea, cyber and social) across the spectrum of confrontations. 

The introduction of new technologies is a potential solution to address 

NATO's challenges and ensure the C2 systems desired operational 

capabilities. 

To address the above mentioned challenges and requirements, and 

to provide the desired operational capabilities of the C2 system required 

for the future operating environment, a model is proposed shown in 

Figure 33, which includes four interrelated implementation areas. 
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Fig. 33, A model for tackling the challenges facing the C2 system 

3.3.1. Human factor 

It is assumed that human factors are factors of human behavior 

(individual), institutions (the team as a whole) and culture (relationships 

between people working in the system). These factors are important 

because of their impact on the effectiveness of command and control and 

therefore on the effectiveness of NATO in its operations. They can be 

divided into three subsections: leadership behavior, organizational 

behavior and organizational culture. 

3.3.2. Technology 

With the development of technology in recent years there has been 

a significant increase in information flows, which is a prerequisite for 

loading the human factor (operators). As a result, the information cannot 

be processed quickly and in a structured way.  

In addition, the new technologies introduced in the C2 systems will 

allow most of the work processes to be facilitated by automation. As a 

result, it can be assumed that new or future technologies will help to use 

resources more efficiently. 

3.3.3. Environment  

 The future operating environment will be unpredictable to some 

extent or at least differ from expectations or projections. What makes 

modern conflicts so different are the effects that information can have on 
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the development of the conflict, as the perception of the consequences of 

the conflict is more important than the actual facts and events in real time. 

3.3.4. Military action 

Future military conflicts will be different from all before. 

Traditional methods and forms of using military force to wage war will 

evolve. New methods and forms for the use of military force and warfare 

will start from the highest level of national policy. 

3.4. Options for action and recommendations for the 

development of the C2 systems 

3.4.1. Increasing the speed of the process of adapting 

innovative technologies 

Obtaining information in the C2 system requires an increasingly 

stable connection to diverse sources of information, whether it is a 

network of sensors, field elements or database repositories. Dedicated 

networks, adaptive network topology to improve bandwidth, standardize 

network protocols and use public networks for military purposes are 

technical developments that will help overall connectivity.  

3.4.2. Introduction of AI-based technologies 

An important innovation for future commanders will be the 

expected interaction with intelligent systems to support all work 

processes.  

Emerging AI can take this step forward, as progress comes from 

technologies (machines) that learn automatically by absorbing large 

amounts of information. With the increasing speed of information 

exchange, it is correct to assume that at some point AI will take over part 

of the decision-making process.  

3.4.3. Changing environment 

The future operational environment will be complex, diverse and 

constantly evolving. Future operations will develop into a wide range of 

conflicts, from routine peacetime tasks on the one hand to full-scale and 

intense confrontation on the other. The spectrum includes conventional 

and unconventional operations, domestic and international operations, 
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manned and remotely controlled platforms and the full range of missions. 

These different scenarios and missions can happen at the same time. 

3.4.4. Air Operations Training Center 

National Defence College ”GS Rakovski” seeks new training 

opportunities to prepare its trainees to meet the challenges of the armed 

forces. Construction and equipping of the Air Operations Training Center 

(AOTC) with integrated networks of simulation tools, exercises and 

training, will enable students to acquire the necessary knowledge and 

skills and train in a realistic environment and on a scale meeting the 

requirements of modern operational ambience. 

The main goals for AOTC will be: 

 sharing experience and expertise in the field of air operations 

with staff ranging from new recruits to senior staff; 

 providing Air Force structures with training based on critical 

thinking and realistic simulation to create highly effective education;  

 increase the ability to interact between national weapons 

systems in all areas - land, air, water and cyber; 

 increasing interoperability with coalition partners; 

 conducting specialized courses for C2 operators; 

 developing concepts for the future of air operations, integrating 

innovative technologies and new processes, testing and developing a 

national C2 systems and developing new technology-based tools to 

support the modernization of the armed forces; 

 analysis and evaluation of conducted national and allied 

operations. 

National Defence College "GS Rakovski” has the potential and 

capabilities to create appropriate conditions, both in terms of training 

center and teaching staff, which will provide the desired final state for 

training and preparation of Air Force personnel, which will contribute to 

increasing operational compatibility of the C2 system, both at national 

and union level. 
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3.5. Conclusions to the chapter three  

1. The development of the C2 system is directly dependent on 

both the changing operational environment and the continuous 

development of technology. The C2 system must adapt as quickly as 

possible to changes in armaments, command and control capabilities and 

enemy tactics. 

2. The introduction of innovative technologies and the increase 

of the speed of their adaptation in the processes of information 

processing, planning and conducting operations will significantly 

increase the ability of the C2 system to cope with the future operational 

environment. 

3. The implementation of the AOTC project will provide the 

Bulgarian Army and in particular the Air Force with modern and adequate 

training of C2 system personnel, which will ensure the maintenance of 

air sovereignty and national security for a safer future. 

 

GENERAL CONCLUSIONS 

1. In order to develop and maintain capabilities for the protection 

of the air sovereignty, independence and territorial integrity of NATO 

member countries, NATINAMDS requires the integration of all combat 

and technical operational capabilities of the system, as well as the 

integration of policies, strategies, concepts, tactics and training. 

2. Faster introduction and uptake of new technologies improves 

the mobility and effectiveness of the C2 system at the operational level 

and is crucial to ensure the necessary operational capabilities and achieve 

the desired objectives. 

3. The C2 system of the future will be an evolution of today, and 

its capacity and structure will depend on the degree of absorption of new 

technologies and the maintenance of operational capabilities. 
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FINALE 

This development is an attempt to present the future operational 

environment and develop common requirements for the C2 systems. 

Above all, the dissertation request for flexibility, because the future 

operational environment will offer a myriad of different challenges and 

conditions. The goal is to build and develop the C2 system, which 

facilitates operational success. 

The past and the present shape the future. The C2 system will be an 

evolution of the current system in the future. Capacity and structure will 

depend to a large extent on the ability to absorb new technologies in the 

decision-making process. The C2 system of the future will have to be 

responsible for the same fundamental principle: to support and assist the 

commander in decision-making.  

Better interaction and cooperation between the military, industry 

and academia would be mutually beneficial. Such interaction and 

cooperation would improve mutual understanding and lead to better and 

more useful products. Development should focus on systems that 

improve situational awareness, automate long-term processes and 

provide specific tools. 

Testing new system applications is key to gaining sufficient 

knowledge, skills, experience and information of the system's 

capabilities. Staff training requires special attention, and the introduction 

of new technologies often means that operators need more and more 

specialized training. 

 


