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1. Актуалност и значимост на разработвания научен

проблем. 

Системите за командване и управление (СКУ) са основен 

елемент от функционирането на всяка една структура. Тези 

системи се променят динамично и изискват висока степен на 

съвместимост с останалите подсистеми. СКУ на НА ТО също е 

една динамично променяща се система и изисква непрекъсната 

модернизация с цел превъзходство над евентуални противостоящи 

сили и средства, и гарантиране на необходимата готовност за 

своевременни действия при необходимост. 

Създаването и интегрирането на съвременна система за 

командване и управление на Военновъздушните сили, като част от 

системата за командване и управление на НА ТО е много актуално 

предизвикателство пред Въоръжение сили на Република България, 

с оглед на съвременната среда за сигурност и задачите, които 

трябва да се изпълняват от нея. 

2. Обща характеристика и структура на дисертационния

труд. 

Дисертационният труд се състои от 165 печатни страници, 

36 фигури и е структуриран както следва: увод, три глави, общи 

изводи, заключение и приноси на докторанта, декларация за 

оригиналност на резултатите и библиография. Списъкът на 

авторските публикации са показани в авторефератът към 

дисертационния труд. Всяка глава представлява обособен етап от 

решавания проблем, съответства на дадена задача (задачи) и 

завършва с изводи, които акцентират върху получените приноси. 



Логическата свързаност между отделните глави е осигурена и 

позволява да се добие цялостна представа за научното изследване. 

В уводната част е обоснована актуалността на разглеждания 

проблем и са дефинирани целта и задачите на дисертационния 

труд. Поставените задачи са решени в отделните глави на 

дисертационния труд. 

В първа глава е показана същност на система за командване 

и управление и оперативна съвместимост в интегрираната система 

за противовъздушна и противоракетна отбрана (ИСПВПРО) на 

НАТО. Направен е анализ на възможностите за постигане на 

оперативна съвместимост и е показана структурата и състава на 

ИСПВПРО на НА ТО 

Във втора глава е направен анализ и оценка на 

ефективността на системата за командване и управление на 

Военновъздушните сили (ВВС) на Република България и 

тенденции за нейното развитие. Показана е структурата и състава 

на Центъра за управление и докладване. Дадени са показателите, 

по които може да се направени оценка на ефективността на 

системата за командване и управление. Направен е анализ на 

проектите за модернизация за нуждите на ВВС. 

В глава трета са показани необходимите оперативни 

способности, предизвикателствата и са направени препоръки към 

СКУ. Дадени са изискванията към тях и новите технологии, 

оказващи влияние върху оперативните способности на системата. 

Направен е модел за постигане на желаните оперативни 

способности за справяне с предизвикателствата пред СКУ. Дадени 

са варианти за действие и препоръки към развитието на СКУ. 



3. Характеристика на научните и научно-приложните

приноси в дисертационния труд. 

Рецензентът е съгласен с формулираните в дисертацията 

приноси, като всичките ги определя като научно-приложни. 

3.1. Обогатена и доразвита е теорията за система за 

командване и управление и оперативна съвместимост в ИСПВПРО 

наНАТО. 

3.2. Изследвана е оперативната съвместимост и са 

определени предизвикателствата пред СКУ за постигане на 

оперативна съвместимост с ИСПВПРО на НАТО. 

3 .3. Разработен е модел за справяне с предизвикателствата 

пред СКУ за постигане на необходими оперативни способности, 

определени от бъдеща оперативна среда. 

3.4. 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. 

Дисертационният труд е поднесен в стегнат и научно

издържан стил. Терминология е използвана правилно. 

Използваните подходи за анализ са правилни и разбираеми. 

Научно-приложните приноси са формулирани коректно, точно и 

ясно и съответстват на показаното в дисертационния труд. Това 

показва, че са безспорен труд на докторанта. 

4. Оценка на научните резултати и приносите на

дисертационния 

труд. 



Научно приложните приноси са формулирани коректно, 

точно и ясно и съответстват на показаното в дисертационния труд. 

Те могат да бъдат интерпретирани като обогатяване на научните 

знания с актуални анализи на Системите за командване и 

управление на НА ТО и в частност във ВВС на Република 

България. 

Основният принос е в разработването на модел за справяне с 

предизвикателствата пред СКУ за постигане на необходими 

оперативни способности, както и предложения модел за действие 

и развитие на СКУ на ВВС на Република България. 

Рецензентът определя всичките приноси като научно

приложни. 

5. Оценка на публикациите по дисертацията и

авторството. 

Показани са три самостоятелни публикации, с което се 

изпълняват минималните изисквани. Те са направени на научни 

форуми, проведени във Военна академия „Г. С. Раковски през 

2018г. и 2019г. Всичките публикации са пряко свързани с темата 

на дисертацията. 

6. Становище относно наличието или липсата на

плагиатство. 

До този момент не ми е известно наличието на плагиатство в 

представената за рецензиране дисертация, което ми дава 

основание да приема, че друга разработка с това наименование и 

съдържание не е налична в научните изследвания в страната. 

7. Литературна осведоменост и компетентност на

докторанта. 



Цитираните 63 на брой информационни източници са 

представителни, по-голямата част от тях са чуждестранни издания 

и са от последните години. Използваните нормативни документи 

са с последните редакции. Почти всички имат отношение към 

темата на дисертационния труд. Това дава основания да се 

предположи, че авторът е запознат с публикационната активност 

по темата на дисертационния труд, където цитиранията са 

намерили място. 

8. Оценка на автореферата.

Автореферата е направен според изискванията и отразява 

съдържанието и приносите на дисертационния труд. В него 

присъстват и анализ и концепции известни от литературата. По 

този начин не могат добре да се разграничат лиqните приноси на 

докторанта. 

9. Критични бележки и препоръки.

Към дисертационния труд могат да се направят следните по

съществени забележки и препоръки: 

- в първата глава е представено подробно описание на

същността, елементите и структурата на системите за командване 

и управление., което е известно. Тук би следвало да се направи 

подробен критичен анализ, като се използват известни за науката 

подходи, като системния и други. 

- втора глава е озаглавена анализ и оценка на ефективност,

но в голямата си част показва структура на система за командване 

и управление и проекти за модернизация на ВВС. Липсва критерий 

за оценка на ефективност, като са изброени само някои показатели, 

които могат да бъда заложени в даден критерий; 



- в някои от параграфите не се използва безличната форма на

изложение; 

- не се отбелязва изрично кои резултати са заимствани от

литературните източници и кои са дело на докторанта. 

10. Лични впечатления и други въпроси, по които

рецензентът смята, че следва да вземе отношение. 

Познавам докторанта от съвместното ни участие в борда за 

управление на инвестиционния проект за закупуване на радари за 

нуждите на ВВС, както и при срещи на научни форуми. От това 

мога да заключа, че той притежава широк кръг от познания в 

областта на системите за командване и управление и в частност от 

тези елементи, осигуряващи необходимата информация за вземане 

на решения. Положителните ми впечатления се допълват и от 

заеманата към момента длъжност. 

11. Заключение.

Посочените слабости в дисертационния труд не намаляват 

цялостното положително впечатление за предложения 

дисертационен труд. 

Предложените модели и анализи са обосновани, полезни и 

допълват научните постижения в дадената област. 

В заключение цялостната ми оценка е, че дисертационния 

труд се характеризира със задълбочени научно-приложни 

резултати. 

12. Оценка на дисертационния труд.

Изложеното до тук дава основание да се твърди, че 

предложеният за рецензиране дисертационен труд отговаря на 

изискванията на закона за развитие на академични състав и давам 

положителна оценка. В предвид на това предлагам на 



уважаемото научно жури да присъди на докторанта Кръстьо 

Сотиров Парасков образователната и научна степен "Доктор" в 

област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана, 

професионално направление 9.2 „Военно дело". 
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1. Relevance and significance of the developed scientific

proЫem. 

Command and control systems (CCS) are а key element of the 

functioning of any structure. These systems change dynamically and 

reqшre а high degree of compatiЬility with other subsystems. The 

NA ТО CCS is also а dynamically changing system and requires 

continuous modemization in order to take precedence over possiЫe 

opposing f orces and assets, and to ensure the necessary readiness for 

timely action if necessary. 

The creation and integration of а modem command and control 

system of the Air Force, as part of the NATO command and control 

system, is а very cuпent challenge . for the Armed F orces of the 

RepuЬlic of Bulgaria, given the modem security environment and the 

tasks to Ье performed. 

2. General characteristics and structure of the dissertation.

The dissertation consists of 165 printed pages, 36 figures and is 

structured as follows: introduction, three chapters, general conclusions, 

conclusion and contributions of the doctoral student, declaration of 

originality of results and ЬiЫiography. The list of author's puЬlications 

is shown in the dissertation abstract. Each chapter represents а separate 

stage of the proЫem to Ье solved, coпesponds to а given task (tasks) 

and ends with conclusions that focus on the contributions received. 

The logical connection between the individual chapters 1s 

provided and allows getting а complete picture of the research. 

In the introductory part the topicality of the considered proЬlem 

1s substantiated and the purpose and tasks of the dissertation are 



defined. The set tasks are solved ш the separate chapters of the 

dissertation. 

The first chapter shows the nature of the command and control 

system and interoperaЬility in NA TO's Integrated Air and Missile 

Defense System (NATINAMDS). An analysis of the possiЬilities for 

achieving interoperaЬility is made and the structure and composition of 

NA TINAМDS are shown. 

The second chapter analyzes and evaluates the effectiveness of 

the Command and Control System (CCS) of the Air Force of the 

RepuЬlic of Bulgaria and trends in its development. The structure and 

composition of the Command and Reporting Center are shown. The 

indicators Ьу which the effectiveness of the Command and Control 

System can Ье assessed are given. An analysis of the modemization 

projects for the needs of the Air Force has been made. 

Chapter three shows the necessary operational capaЬilities, 

challenges and recommendations to the Command and Control System. 

The requirements to them and the new technologies influencing the 

operational capaЬilities of the system are given. А model has been 

developed to achieve the desired operational capaЬilities to address the 

challenges facing the CCS. Options for action and recommendations for 

the development of the CCS are given. 

3. Characteristics of the scientific and scientific applied

contributions in the dissertation. 

The reviewer agrees with the contributions formulated in the 

dissertation, defining all of them as scientific and applied. 

3.1. The theory of the command and control system and 

interoperaЬility in NA TINAМDS has been enriched and further 

developed. 



3.2. Interoperability has been examined and the challenges for 

the CCS to achieve interoperability with NA TINAMDS have been 

identified. 

3.3. А model has been developed to address the challenges facing 

the CCS to achieve the necessary operational capaЬilities identified Ьу 

the future operational environment. 

3.4. Options for action and recommendations for the 

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

the RepuЫic of Bulgaria have been proposed, which will ensure the 

necessary interoperaЬility and its integration into NA TINAМDS. 

The dissertation is presented in а concise and scientifically sound 

style. Terminology is used correctly. The approaches used for analysis 

are correct and understandaЫe. The scientific-applied contributions are 

formulated correctly, accurately and clearly and correspond to what is 

shown in the dissertation. This shows that they are an indisputaЫe work 

of the doctoral student. 

4. Evaluation of the scientific results and the contributions of

the dissertation labor. 

The scientifically applied contributions are formulated correctly, 

precisely and clearly and correspond to what is shown in the 

dissertation. They can Ье interpreted as enriching scientific knowledge 

with current analyzes of the NATO Command and Control Systems and 

in particular in the Air Force of the RepuЬlic ofBulgaria. 

The main contribution is in the development of а moclel tor 

dealing with the challenges facing the CCS to achieve the necessary 

operational capaЬilities, as well as the proposed model for action and 

development of the CCS of the Air F orce of the RepuЫic of Bulgaria. 

The reviewer identifies all contributions as scientific and applied. 



5. Evaluation of dissertation and authorship puЫications.

Three stand-alone puЫications are shown, meeting the minimum 

requirements. They were made at scientific forums held at the Rakovski 

N ational Defense · College in 2018 and 2019. All puЫications are 

directly related to the topic of the dissertation. 

6. Opinion on the presence or absence of plagiarism.

1 am not aware of the presence of plagiarism in the dissertation 

submitted for review, which gives me reason to assume that another 

development with this name and content is not availaЫe in research in 

the country. 

7. Literary awareness and competence of the doctoral

student. 

The cited 63 information sources are representative. Most of 

them are foreign puЫications and are from recent years. The normative 

documents used are with the latest editions. Almost all of them are 

related to the topic of the dissertation. This gives grounds to assurne 

that the author is familiar with the puЫishing activity on the topic of 

the dissertation, where the citations have found а place. 

8. Evaluation of the abstract.

The abstract is made according to the requirements and reflects 

the content and contributions of the dissertation. It also includes 

analysis and concepts known from the literature. In this way, the 

personal contributions of' the doctoral student cannot Ье well 

distinguished. 

9. Critical remarks and recommendations.

The following more significant remarks and recomrnendations 

can Ье made to the dissertation: 



- The first chapter provides а detailed description of the nature,

elements and structure of command and control systems, which is 

known. А detailed critical analysis should Ье made here, using science

known approaches such as systems and others; 

- The second chapter is entitled analysis and evaluation of

effectiveness, but for the most part shows the structure of the command 

and control system and projects for modemization of the Air Force. 

There is no criterion for evaluating effectiveness, and only some 

indicators are listed that can Ье included in а given criterion; 

- Some of the paragraphs do not use the impersonal form of

presentati on; 

- lt is not explicitly stated which results are borrowed from the

literature and which are the work of the doctoral student. 

10. Personal impressions and other issues on which the

reviewer considers that he should take а stand. 

1 know the PhD student from our joint participation ш the 

management board of' the investment project for the purchase of radars 

tor the Air F orce, as well as at meetings of scientific forums. From this 

I can conclude that he has а wide range of knowledge in the field of 

command and control systems and in particular these elements that 

provide the necessary information for decision making. Му positive 

impressions are complemented Ьу my current position. 

11. Conclusion.

These weaknesses in the dissertation do not reduce the overall 

positive impression of the proposed dissertation. 

The proposed models and analyzes are substantiated, useful and 

complement the scientific achievements in the field. 



In conclusion, my overall assessment is that the dissertation is 

characterized Ьу in-depth scientific and applied results. 

12. Evaluation of the dissertation.

The above gives grounds to claim that the dissertation proposed 

f or review meets the requirements of the law for the development of 

academic staff and I give а positive assessment. With this in mind, 1 

propose to the esteemed scientific jury to award the doctoral student 

Кrastyo Sotirov Paraskov with the educational and scientific degree 

"Philosophy Doctor" (PhD) in the field of higher education 9. Security 

and Defense, professional field 9 .2.Military science. 
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