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НАЦИОНАЛЕН ВОЕНЕН УНИВЕРСИТЕТ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ” 

ФАКУЛТЕТ „АРТИЛЕРИЯ, ПВО И КИС” 

9713 гр. Шумен, ул. „Карел Шкорпил” № 1 

телефон: (054) 801 040; телефон/факс: (054) 877 463;  www.aadcf.nvu.bg  
 

 

 

 

 

С Т А Н О В И Щ Е 

 

 

 

на полк. доц. д-р инж. Атанас Ленков АТАНАСОВ, 

 

началник на катедра „Противовъздушна отбрана” 

 от Факултет „Артилерия, ПВО и КИС“ на НВУ „Васил Левски”  

гр. Шумен - 9700, ул. „Владайско въстание”, № 155, ап. 1 

GSM: 0882369030, e-mail: lenkov@gbg.bg 
 

 Област на висшето образование: 9. „Сигурност и отбрана”,  

Професионално направление: 9.2. „Военно дело”, 

Докторска програма по научна специалност: 

„Организация и управление на въоръжените сили” 

 

за дисертационния труд на майор инж. Кръстьо Сотиров Парасков 

 

на тема „Интегриране на системата за командване и управление на 

Военновъздушните сили в системата за противовъздушна и 

противоракетна отбрана на НАТО”, 

 

представен за придобиване на образователна и научна степен „доктор”  

Област на висшето образование: 9. „Сигурност и отбрана”,  

Професионално направление: 9.2. „Военно дело” 

 

 

 

Становището е разработено на основание Заповед № СИ29-РД03-

40/01.03.2022 г. на началника на ВА „Г. С. Раковски” за назначаване на научно 

жури. 

http://www.aadcf.nvu.bg/
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Актуалност и значимост на разработвания научен проблем 

Много оръжия и технологии с времето са загубили своето решаващо 

значение и отдавна са намерили своето място в музейте. Има обаче един 

елемент, който продължава да се разрива и усъвършенства, превръщайки се в 

принцип на войната, това е изкуството да се командват и управляват войските.  

Командването и управлението, като част от военното изкуство, е този 

феномен, който позволява на по-малобройни и по-слабо въоръжени сили да 

побеждават превъзхождащи ги по численост и по-добре въоръжени войски.  

Въпреки пълноправното членство на страната ни в НАТО има още какво 

да се желае по отношение на съвместяването на армията ни в интегрираната 

военна структура на Алианса. Съществуващата у нас система за командване и 

управление е не напълно пригодна за ефективно реализиране целите на 

многонационални кампании и операции в съюзен формат. Участието на 

формирования от Българската армия в съвместни операции е сравнително нова 

задача за въоръжените сили, поради което собствения ни опит в командването 

и управлението е недостатъчен. Необходими стъпки в тази посока са 

оптимизиране на системата за командване и управление на въоръжените сили  

и нейното адаптиране към измененията на военнополитическата среда. 

Интегрирането на системата за командване и управление на ВВС в 

системата за ПВО и ПРО на НАТО е процес продиктуван от необходимостта за 

ефективно изпълнение на конституционните задължения по защита на 

суверенитета и териториалната цялост на Република България, гарантиране 

изпълнението на мисиите и задачите на Българската армия и осигуряване на 

оперативна съвместимост с командните структури на НАТО. 

Ето защо всяко изследване, което е насочено към решаване на подобен 

тип въпроси има важно актуално и познавателно значение. 

В този смисъл представеният дисертационен труд на тема „Интегриране 

на системата за командване и управление на Военновъздушните сили в 

системата за противовъздушна и противоракетна отбрана на НАТО”, 
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разработен от майор инж. Кръстьо Сотиров Парасков, е посветен на актуален 

проблем, който има важно значение в практико-приложен аспект. 

Оценка на научните резултати и приносите на дисертационния труд 

Въз основа на извършените изследвания и анализи в дисертационния 

труд, докторантът претендира за следните научни и приложни резултати с 

оригинален принос: 

Научни резултати: 

– Обогатена и доразвита е теорията за система за командване и 

управление и оперативна съвместимост в интегрираната система за 

ПВО и ПРО на НАТО; 

– Изследвана е оперативната съвместимост и са определени 

предизвикателствата пред СКУ за постигане на оперативна 

съвместимост с ИСПВПРО на НАТО. 

Приложните приноси от дисертационният труд са следните: 

– Разработен е модел за справяне с предизвикателствата пред СКУ за 

постигане на необходими оперативни способности, определени от бъдеща 

оперативна среда; 

– 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 

системата за ПВО и ПРО на НАТО. 

Дисертационният труд се отличава със своята завършеност и е постигната 

целта на изследването. 

Същността на получените резултати следва да се характеризира като 

обогатяване на съществуващи знания.  

Всички те са лично дело на докторанта и са доведени до широката научна 

общественост чрез публикуваните доклади на научни конференции във Военна 

академия «Г. С. Раковски». 
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Приемам изцяло претенциите на докторанта за получените научни и 

приложни резултати така, както са дефинирани. 

Критични бележки 

Дисертационният труд е резултат от задълбочена и упорита 

изследователска работа на докторанта и притежава редица силни страни. Това 

не изключва някои редакционни грешки, неточности и повторения, присъщи за 

всяко научно изследване.  

Считам, че посочените недостатъци не се отразяват върху значимостта на 

приносите в дисертационния труд и не намаляват научната му стойност.  

Препоръчвам на автора в неговата бъдеща творческа работа да не се 

ограничава при публикуването на резултатите от проведените изследвания само 

пред аудиторията на Военна академия, а да използва по-широк кръг форуми, 

което ще увеличи възможностите му за активно участие в научния обмен, 

презентиране и защита на новаторски научни идеи. 

Заключение 

Дисертационният труд на докторанта е самостоятелно и задълбочено 

изследване по актуален и значим за практиката проблем, свързан с 

ефективността и оперативните способности на СКУ. Изследването съдържа 

научни и научно-приложни приноси, изразяващи се в реални и актуални 

резултати за справяне с предизвикателствата пред СКУ и предлага варианти за 

действие по отношение на нейното развитие.  

Докторантът показва много добро познаване на основната литература 

публикувана в страната и в чужбина по изследваната проблематика. 

Считам, че дисертационният труд отговаря на всички изисквания и 

критерии за присъждане на образователна и научна степен „доктор“. 

С пълна убеденост в достойнствата на дисертационния труд препоръчвам 

на уважаемите членове на научното жури да се присъди на майор инж. Кръстьо 

Сотиров Парасков образователна и научна степен „доктор“. 
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Оценка на дисертационния труд 

Давам положителна оценка на дисертационния труд на тема 

„Интегриране на системата за командване и управление на Военновъздушните 

сили в системата за противовъздушна и противоракетна отбрана на НАТО“, 

разработен от майор инж. Кръстьо Сотиров Парасков за придобиване на 

образователна и научна степен „доктор” в област на висшето образование 9. 

„Сигурност и отбрана”, професионално направление 9.2 „Военно дело”. 

 

 

Член на научното жури: 

полк. доц. д-р инж........................Атанас АТАНАСОВ 

 

гр. Шумен 

23.03.2022 г. 

 

 





 



 



 




