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1. Актуалност и значимост на разработвания научен проблем

Високото ниво на оперативна съвместимост позволява на съюзниците

от НА ТО ефективно да обменят информация, съвместно да планират военни 

операции и да провеждат мисии с напълно интегрирани сили и средства. 

Разработването и реализирането на надеждни и ефективни отбранителни 

способности може да се реализира чрез обединяване на всички сили и 

средства в единна интегрирана система. 

Създаването и интегрирането на съвременна система за командване и 

управление на Военновъздушните сили, като част от ИСПВПРО на НА ТО 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 НА ТО изисква определена оперативна 

съвместимост на системите за командване и управление с тези на армиите от 

Алианса. 

Актуалността на разработвания от м-р Кръстьо Сотиров Парасков в 

дисертационния труд проблем в научно и научноприложно отношение се 

определя и от значимостта на СКУ в процесите по планиране и използване на 

въоръжените сили не само на национално, но и на съюзно ниво, а 

оперативната съвместимост между системите на България и НА ТО е от 

решаващо значение. 

Анализът на достъпната литература показва, че към настоящият 

момент на национално ниво отсъстватмодели за справяне с 

предизвикателствата пред СКУ и варианти за действие и препоръки към 

развитието.По предложената тема не са ми известни други национални 

системни изследвания, както и научни публикации и разработки от други 

автори, разглеждащи детайлно представените аспекти. 

Темата на дисертационния труд, разработен от м-р Кръстьо Сотиров 
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Параскове в пълно съответствие с основното съдържание на разработката. 

Поставените задачи в научното изследване позволяват постигането на 

желаните научни резултати, към които се стремят автора, неговия научен 

ръководител и обучаващото го звено. 

2. Обща характеристика и структура на дисертационния труд

Познавайки състоянието на проблема, м-р Кръстьо Сотиров 

Парасковсе е постарал да намери отговор на голяма част от актуалните и с 

висока стойност на научна и практическа значимост въпроси по ясен, 

конкретен и точен начин. Постигнал го е в рамките на 165 страници, разбира 

се, със задълбоченото творческо проучване и научното осмисляне на 63 

литературни, нормативни и справочни източници, от които 50 на латиница и 

8 източника от Интернет, чиято научна и научно-приложна стойност и 

авторитет на авторите за мен не подлежи на съмнение. 

Към използваните в хода на изследването източници, третиращи в 

различна степен отделни фрагменти и детайли от изследваната 

проблематика, от страна на автора е подходено максимално добронамерено и 

обективно, като са откроени не само забелязаните слабости, но са подчертани 

и неоспоримите им научнопрактически достойнства. 

За постигане на посочената цел и поставените научно изследователски 

задачи в научната си разработка м-р Парасков е възприел подходяща 

структура, като съдържанието на научния труд е представено визползвани 

съкращения, увод, изложение в три глави, заключение, и библиография с общ 

обем 165 страници, от които основен текст - 156 страници включващи 2 

таблици и 36 фигури, използвани съкращения 2 страници и използвана 

литература -4 страници. 

В увода е посочена актуалността на изследването и степен на 

разработеност на научния проблем, неговата научна значимост и 
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практическата му приложимост, което да доведе до определяне на насоки за 

развитие на системата за командване и управление на ВВС на Република 

България в направление за подобряване на оперативната съвместимост в 

интегрираната система за противовъздушна и противоракетна отбрана на 

НАТО. 

Майор Парасков в увода на своя научноизследователски труд, посочва 

и основната цел, научноизследователските задачи, обекта и предмета на 

изследването, представил е теоретико-методологическа основа и 

методологията на изследването с ограниченията при решаване на 

научноизследователските задачи, етапите в които е работил и очакваната 

значимост и приложимост на резултатите с научната новост, теоретичната и 

практическата значимост. 

В първа глава авторътпри решаването на първата научно

изследователски задачи поставя общата теоретична рамка на изследването. В 

нея са изследвани същността, елементите, основните функции и изисквания 

към системата за командване и управление. Впоследствие е изследвана 

оперативната съвместимост, като са посочени нейната същност, ключови 

области за постигането и предизвикателствата предСКУ свързани с нея. 

Накрая на първа глава е изследвана интегрираната система за 

противовъздушна и противоракетна отбрана на НА ТО, като е отбелязана 

същността на системата, нейното развитие през годините и настоящата 

структура и състав. 

Във втора глава,прирешаването навтората научно изследователска 

задача,научните търсения са насочени къманализа и оценка на ефективността 

на системата за командване и управление, заключаващи се в анализ на 

структурата и състава на център за управление и докладване.За целите на 

дисертационния труд в тази глава са посочени и проектите за модернизация 
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на ВВС, които ще окажат съществено влияние към процеса на интегриране и 

са в ход към настоящият момент. 

В трета глава въз основа на направените изследвания, анализи и изводи 

от глава първа и втора, се решават третата и четвъртанаучно-изследователска 

задача, като е извършен анализ на необходимите оперативни способности и 

новите технологии, оказващи влияние върху оперативната съвместимост на 

СКУ.Предложен е модел за справяне с предизвикателствата пред СКУ, който 

обхваща четири характерни области, а именно човешки фактор, технологии, 

оперативна среда и военно дело, като въз основа на този модел са 

предложени съответни варианти за действие и препоръки към развитието на 

СКУ в бъдещата оперативна среда. 

Предложеният дисертационен труд напълно съответства като научна 

разработка по обем и качество на законовите изисквания. 

3. Характеристика на научните и научно-приложните приноси в

дисертационния труд. 

Основните научни и научноприложни резултати от извършените 

изследвания в дисертационния труд се свеждат до доказване с нови средства 

на съществени и нови страни в съществуващите научни проблеми и теории. 

Те водят до полезно увеличаване на знанията в предметната научна област и 

представляват оригинално развитие на частни проблеми в даденото научно 

направление, водещи до конкретни резултати, което ми дава основание да 

подкрепя посочените от кандидата претенции за приноси, които определям 

като научни и научно-приложими и ги свързвам с постигнатите резултати. 

В резултат на разработването на дисертационния труд като 

изследователски резултати на докторанта приемам: 

За научни приноси: 
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- Обогатена и доразвита е теорията за системата за командване и управление

по опюшение на оперативната съвмесшмост с ИСПВПРО на НА ТО; 

- Обогатена и доразвита е теорияга за оперативната съвмесшмост между СКУ

при провеждане на въздушни операции, и нейното значение за ефективното 

изпыrнение на мисиите от ИСПВПРО на НАТО. 

За научно-приложниприноси: 

- 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 ИСПВПРО 

наНАТО. 

4. Оценка на научните резултати и приносите на дисертационния

труд 

Научните и научно-приложните изследователски резултати в 

дисертационния труд се градят на придобито познаване и творческо 

адаптиране на съвременни научни теории и изследвани положителни и 

отрицателни практики. 

Те представляват лично дело на дисертанта и очертават значимостта на 

постигнатите приноси за теорията и практиката, като в същото време 

очертават и направленията за по нататъшната научно-изследователска работа 

на майор Кръстьо Сотиров Парасков. 

5. Оценка на публикациите по дисертацията и авторството

По тематиката на дисертационния труд докторантът е представил три 

публикации на които е автор. Същите имат характер на научни доклади, 
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пряко кореспондират с темата на дисертацията и са анонсирани на годишни 

университетски научни конференции с международно участие във Военна 

академия „Г. С.Раковски". 

Същите са в направлението на научнит� изследвания на автора и не 

само верифицират резултатите от научното изследване, но и показват 

задълбоченост и широка обхватност при подготовката и извършването на 

научноизследователския процес от докторанта и научния му ръководител. 

С докторанта нямам съвместни публикации. 

6. Литературна осведоменост и компетентност на докторанта

В процеса на разработване на дисертационния труд авторът коректно е 

използвал литература включваща 63 наименования, от които 50 на латиница 

и 8 източника от Интернет. 

Последното показва добра задълбоченост и широка обхватност при 

подготовката и извършването на научно-изследователския процес в един 

достатъчно продължителен период от време. 

Литературната осведоменост и компетентност на автора не търпи 

възражения, а адмирации за стремежа да бъдат обобщени досегашни научни 

мнения и изследвания в спектъра на тяхното многообразие и противоречиво 

развитие. 

Не ми е известно резултати от изследването в дисертационния труд да 

са цитирани от други автори. 

7.Оценка за автореферата

Автореферата е разработен съгласно изискванията и съдържа 

основните проблеми и пътищата за тяхното решение посочени в 

дисертационния труд. Той дава пълна представа за научната стойност и 

практическата приложимост на постигнатите приноси от дисертанта. 
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8. Критични бележки

Наред с положителното в дисертационния труд на майор Кръстьо 

Парасков са допуснати и известни слабости: 

- не са посочени съвременни резултати от досегашни изследвания и

разработки по проблема от други автори и научни колективи; 

- в дисертационния труд има редакционни неточности, които не

намаляват научната им стойност, но влошават възможностите за бързо 

възприятие; 

- списъкът на използваната литература в част от посочените

публикациите не е оформен съгласно изискванията на Стандарт за 

библиографско цитиране-БДСЛSО 690:2011; 

- наличен е известен дизбаланс в обемите на предложените глави, което

е могло да бъде избегнато за сметка на оптимизиране на съдържанието им. 

Посочените недостатъци не се отразяват съществено върху 

значимостта на приносите в дисертационния труд. Дисертацията е 

задълбочен и добре оформен научен труд от изследването на актуален 

проблем и е с постигнати значими научни и приложни приноси, доказващи 

способността на докторанта самостоятелно да разработва важни въпроси за 

теорията и практиката. 

9. Лични впечатления за докторанта

Имам лични впечатления от кандидата. Познавам го като офицер с 

висока обща култура, професионална подготовка и ерудиция, за който 

работата по изследване на проблемите е в основата на цялостната му научна 

дейност и е на базата на солидна теоретична основа. 

Имам предвид, че освен добрата професионална подготовка, майор 

Кръстьо Парасковпроявява подчертан интерес и възможности за научно-
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изследователска дейност. В службата си е дисциплиниран, организиран и 

трудолюбив. Непрекъснато работи за повишаване на квалификацията си. Има 

силно развито чувство за колективизъм и взаимопомощ. 

10. Заключение

Представената дисертацията е завършен научен труд от изследването 

на актуален проблем с постигнати значими научни и научно-приложни 

приноси, доказващи способността на докторанта, самостоятелно да 

разработва важни за теорията и практиката на войскови проблеми. 

11. Оценка на дисертационния труд

От анализа на разработката се налага извода, че дисертационния труд 

притежава научни и научно-приложни приноси и отговаря на Закона за 

развитие на академичния състав в Република България и Правилника за 

неговото прилагане. Убедено предлагам на членовете на научното журида 

присъди на майор Кръстьо Сотиров ПарасковОНС „доктор" за разработения 

труд на тема „Интегриране на системата за командване и управление на 

Военновъздушните сили в системата за противовъздушна и противоракетна 

отбрана на НА ТО" ,представен за придобиване на образователната и научна 

степен „доктор"по научна специалност 05.12.01„Организация и управление 

на Въоръжените сили". 

27.03.2022 г. РЕЦЕНЗЕНТ 

проф. д.н./Димитър Недялков/ 
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1. Relevance and significance of the developed scientific

proЬlem 

The high level of interoperaЬility allows NA ТО Allies to 

effectively exchange information, jointly plan military operations and 
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conduct m1ss10ns with fully integrated forces and assets. The 

development and realization of reliaЫe and effective defense capaЬilities 

can Ье realized Ьу uniting all forces and means in а single integrated 

system. 

The creation and integration of а modem Air F orce Command 

and Control system as part of NA TO's ISPVPRO is а complex but 

necessary project, given the modem security environment and the tasks it 

can perform across the full range of operations. at national and union 

level, in which the Air Force of the RepuЫic of Bulgaria participates. 

Bulgaria's participation in NA ТО requires а certain interoperaЬility of 

the command and control systems with those of the Allied armies. 

The relevance of the proЫem developed in the dissertation Ьу 

Mr. Кrastyo Sotirov Paraskov in the dissertation is determined Ьу the 

importance of the UWC in the processes of planning and use of the 

armed forces not only at national but also at union level, and 

interoperaЬility between the systems ofBulgaria and NATO is crucial. 

The analysis of the availaЫe literature shows that at present at 

the national level there are no models for dealing with the challenges 

facing the UWC and options for action and recommendations for 

development. 1 am not familiar with other national systematic research on 

the proposed topic, as well as scientific puЫications and works Ьу other 

authors, examining in detail the presented aspects. 

The topic of the dissertation, developed Ьу Mr. Кrastyo Sotirov 

Paraskov is in full accordance with the main content of the paper. The 

tasks set in the scientific research allow the achievement of the desired 

scientific results, to which the author, his scientific supervisor and the 

training unit strive. 

2. General characteristics and structure of the dissertation

Кnowing the state of the proЫem, Mr. Кrastyo Sotirov 

Paraskov has tried to find answers to many of the cuпent and high value 

of scientific and practical significance issues in а clear, concrete and 

accurate way. Не achieved this within 165 pages, of course, with in

depth creative research and scientific understanding of 63 literary, 

normative and reference sources, of which 50 in Latin and 8 sources on 

the Intemet, whose scientific and scientific-applied value and authority 

of the authors for me there is no doubt. 
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The author approaches the sources used in the course of the 

research, treating to varying degrees individual fragments and details of 

the researched issues, in the most benevolent and objective way. 

In order to achieve the stated goal and the set research tasks in 

his research, Mr. Paraskov has adopted an appropriate structure, as the 

content of the scientific work is presented in abbreviations, introduction, 

three-chapter exposition, conclusion, and biЫiography with а total 

volume of 165 pages. , of which main text - 156 pages including 2 taЫes 

and 36 figures, used abbreviations 2 pages and used literature - 4 pages. 

The introduction indicates the relevance of the study and the 

degree of development of the scientific proЫem, its scientific 

significance and its practical applicability, which will lead to guidelines 

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

of the RepuЫic of Bulgaria to improve interoperaЬility. in NATO's 

integrated air and missile defense system. 

In the introduction to his research work, Major Paraskov points 

out the main goal, research tasks, object and subject of research, 

presented theoretical and methodological basis and research 
methodology with limitations in solving research proЫems, stages in 
which he worked and the expected importance and applicaЬility of the 

results with scientific novelty, theoretical and practical significance. 

In the first chapter the author in solving the first research tasks 

sets the general theoretical framework of research. lt examines the 

nature, elements, basic functions and requirements of the command and 
control system. InteroperaЬility was subsequently examined, highlighting 

its nature, key areas for achievement and the challenges facing the UWC. 

Finally, the first chapter examines NA TO's integrated air and missile 

defense system, noting the nature of the system, its development over the 

years, and its cuпent structure and composition. 

In the second chapter, in solving the second research task, 

research is focused on the analysis and evaluation of the effectiveness of 

the command and control system, consisting in an analysis of the 

structure and composition of the center for management and reporting. 

F or the purposes of the dissertation, this chapter also lists the projects for 

modemization of the Air F orce, which will have а significant impact on 

the integration process and are cuпently underway. 

In the third chapter, based on the research, analysis and 

conclusions from chapters one and two, the third and fourth research 
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tasks are solved Ьу analyzing the necessary operational capaЬilities and 

new technologies that affect the interoperaЬility of the UWC. А model 

for tackling the challenges of the UWC has been proposed, covering four 

specific areas, namely the human factor, technology, operational 

environment and military affairs, and based on this model, appropriate 

options for action and recommendations for the development of the 

UWC in the future operational environment have been proposed. 

The proposed dissertation fully coпesponds to the scientific 

development in terms of volume and quality of legal requirements. 

3. Characteristics of the scientific and scientific-applied

contributions in the dissertation. 

The main scientific and applied results of the research in the 

dissertation are reduced to proving with new means of significant and 

new aspects of existing scientific proЫems and theories. They lead to а 

useful increase in knowledge in the subject scientific field and represent 

an original development of private proЫems in the given scientific field, 

leading to concrete results, which gives me reason to support the 

candidate's claims for contributions, which I define as scientific and 

scientifically applicaЫe. I connect them with the achieved results. 

As а result of the development of the dissertation work as 

research results of the doctoral student I accept: 

For scientific contributions: 

- The theory of the command and control system regarding the

interoperaЬility with NA ТО ISPVPRO has been enriched and further 

developed; 

- The theory of interoperaЬility between UWCs in air

operations and its importance for the effective implementation of NA ТО 

ISPVRO missions has been enriched and further developed. 

For scientific and applied contributions: 

- А model has been developed to address the challenges facing

the UWC to achieve the necessary operational capaЬilities identified Ьу 

the future operational environment. 

- Options for action and recommendations for the development

of the command and control system of the Air Force of the RepuЫic of 
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Bulgaria have been proposed, which will ensure the necessary 

interoperability and its integration into NA TO's ISPVPRO. 

4. Evaluation of the scientific results and the contributions

of the dissertation 

The scientific and applied research results in the dissertation 

are based on acquired knowledge and creative adaptation of modem 

scientific theories and studied positive and negative practices. 

They represent the personal work of the dissertation and outline 

the significance of the achieved contributions to the theory and practice, 

while at the same time outlining the directions for the further research 

work ofMajor Кrastyo Sotirov Paraskov. 

5. Evaluation of dissertation· and authorship puhlications

On the topic of the dissertation the doctoral student has 

presented three puЫications of which he is the author. They have the 

character of scientific reports, directly correspond to the topic of the 

dissertation and are announced at annual university scientific 

conferences with intemational participation in the Military Academy "G. 

S. Rakovski ".

They are in the direction of the author's research and not only 

verify the results of the research, but also show depth and broadness in 

the preparation and implementation of the research process Ьу the 

doctoral student and his supervisor. 

1 have no joint puЫications with the doctoral student. 

6. Literary awareness and competence of the doctoral

student 

In the process of developing the dissertation, the author 

correctly used literature including 63 titles, of which 50 in Latin and 8 

sources from the Intemet. The latter shows good depth and wide scope in 

the preparation and implementation of the research process in а 

sufficiently long period of time. 

The author's literary awareness and competence do not tolerate 

objections, but admiration for the desire to summarize previous scientific 
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opinions and research in the spectrum of their diversity and contradictory 

development. 

I am not aware that the results of the research in the dissertation 

have been cited Ьу other authors. 

7. Evaluation of the abstract

The abstract is developed according to the requirements and 

contains the main proЫems and the ways for their solution indicated in 

the dissertation. It gives а complete picture of the scientific value and 

practical applicability of the contributions made Ьу the dissertation. 

8. Critical remarks

Along with the positives in the dissertation of Major Кrastyo 

Paraskov, certain weaknesses have been admitted: 

- no modem results from previous research and development on

the proЫem Ьу other authors and research teams are indicated; 

- in the dissertation there are editorial inaccuracies that do not

reduce their scientific value, but worsen the possibilities for quick 

perception; 

- - the list of used literature in some of the mentioned

puЫications is not formed according to the requirements of the Standard 

. for biЫiographic citation - BDS / ISO 690: 2011; 

- there is а certain imbalance in the volumes of the proposed

chapters, which could have been avoided Ьу optimizing their content. 

These shortcomings do not significantly affect the importance 

of contributions to the dissertation. The dissertation is an in-depth and 

well-formed scientific work from the research of а topical proЫem and 

has achieved significant scientific and applied contributions, proving the 

ability of the doctoral student to independently develop important issues 

for theory and practice. 

9. Personal impressions of the doctoral student

I have personal impressions of the candidate. I know him as an 

officer with а high general culture, professional training and erudition, 
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for whom the work of researching proЫems is the basis of his overall 
scientific activity and is based on а solid theoretical foundation. 

1 mean that in addition to good professional training, Major 
Кrastyo Paraskov shows а strong interest and opportunities for research. 
Не is disciplined, organized and hardworking in his service. Не is 
constantly working to improve his skills. Не has а strong sense of 
collectivism and mutual aid. 

10. Conclusion

The presented dissertation is а completed scientific work from 
the research of а topical proЫem with significant scientific and 
scientific-applied contributions, proving the ability of the doctoral 
student to independently develop important for the theory and practice of 
military proЫems. 

11. Evaluation of the dissertation

From the analysis of the work it is necessary to conclude that 
the dissertation has scientific and scientific-applied contributions and 
complies with the Law for development of the academic staff in the 
RepuЫic of Bulgaria and the Regulations for its implementation. 1 
strongly suggest to the members of the scientific jury to award Major 
Кrastyo Sotirov Paraskov ONS "Doctor" for the developed work on 
"Integration of the Command and Control System of the Air Force in the 
NATO Air and Missile Defense System", presented for the acquisition of 
the educational and scientific degree "Doctor" in scientific specialty 
05.12.01 "Organization and management of the Armed Forces". 

27.03.2022 г. 

REVIEWER: 

Prof. Dr. Sc.                 Dimitar Nedyalkov / 
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