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1. Актуалност и значимост на разработвания научен проблем. 

Динамично променящата се среда за сигурност и процесите на постоянна 

трансформация и нестабилност, породени от редица икономически, етнически, 

политически, социални, информационни, технически и др. фактори 

допринасят за постоянно покачващия се брой на въоръжени конфликти и кризи 

в нашето съвремие. 

Актуалността на представената тема се определя от съвременните 

изисквания на средата за сигурност и задачите, които е възможно да се 

изпълняват от нея в целия спектър от операции на национално и съюзно ниво, 

както и свързаното с това изискване за оперативната съвместимост на 

системите за командване и управление и в частност тези във военно 

въздушните сили на нашата страна и тези на Алианса. 

Дисертационният труд е разработен в общ обем от 165 (сто шестдесет и 

пет) страници, от които основен текст 163 (сто шестдесет и три) страници 

представен в увод, три глави със съответните изводи към тях, общи изводи, 

заключение и списък на използваната литература от 63 източника. За по-

прецизното онагледяване и обобщаване на информацията в дисертационния 

труд за използвани 36 (тридесет и шест) фигури и 2 (две) таблици. Темата на 

дисертациония труд, разработен от майор инж. Кръстьо Сотиров Парасков, 

напълно съответства на основното съдържание на разработката, като 

поставените задачи в научното изследване са правилно формулирани и 

позволяват постигане на желаните научни резултати. 

2. Оценка на научните резултати и приносите на дисертационния 

труд. 

Декларираните от майор инж. Кръстьо Сотиров Парасков научни и 

научно-приложни приноси са лично дело на докторанта. Те могат да се 

обобщят като обогатяване и доразвиване на съществуващите знания, доказване 

на нови факти и твърдения по отношение на системите за командване и 

управление и оперативната съвместимост във Военновъздушните сили и 

последващо приложение на резултатите в практиката. Предложеният 

дисертационен труд показва, че автора е запознат в детайли с разглежданата 

проблематиката, което дава сонование за постигане на очакваните резултати 

както в научен така и в научно приложен аспект. 



Напълно приемам изброените в автореферата приноси, а именно: 

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. 

Резултатите в дисертационния труд в научно и практическо приложение 

са добра теоретична основа за по-нататъшно изследване в тази област. Считам, 

че авторефератът към дисертационния труд е достоверен и достатъчно точно 

представя съдържанието на разработката. По разглежданата тематика в 

дисертациония труд, докторантът е представил три самостоятелни 

публикации, които пряко кореспондират с темата на дисертацията и са 

изнесени на научни конференции във Военна академия „Г. С. Раковски“. 

3. Критични бележки. 

В представените от докторанта майор инж. Кръстьо Сотиров Парасков 

дисератционен труд и автореферат към него могат да се посочат редица 

неточности, правописни и редакционни грешки, което не омаловажава 

постигнатите научни резултати. 

Считам, че кандидатът трябва да продължи научната и изследователската 

си работа с неотслабващо темпо, като публикува постигнатите резултати в 

научни издания и форуми, реферирани и индексирани в световната база данни. 

 



4. Заключение. 

Предложеният дисертационен труд на тема „Интегриране на системата за 

командване и управление на военновъздушните сили в системата за 

противовъздушна и противоракетна отбрана на НАТО“ с автор майор инж. 

Кръстьо Сотиров Парасков е задълбочено изследване с научни и научно-

приложни резултати, които позволяват решаването на редица проблеми 

свързани с оперативната съвместимост на системите за командване и 

управление при провеждане на въздушни операции в национален и 

коалиционен формат. Разработен е в съответсвие с изискванията на Закона за 

развитие на академичния състав в Република България и правилника за 

неговото прилагане и отговаря на изискванията за получаване на 

образователната и научна степен „доктор“. 

5. Оценка на дисертационния труд. 

С отчитане на постигнатите в дисертационния труд резултати в качеството 

ми на член на научното жури 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“ и подкрепям придобиването на образователната и научна 

степен „доктор“ от майор инж. Кръстьо Сотиров Парасков“ в област на 

висшето образование: 9. „Сигурност и отбрана“, професионално направление: 

9.2. „Военно дело“ по докторска програма „Организация и управление на 

въоръжените сили“. 

Член на научното жури: 

Дата: 24.03.2022 г.  подп. доц. д-р инж.                  Лазар Лазаров 
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1. Topicality and significance of the developed scientific topic. 

The dynamically changing security environment and the processes of constant 

transformation and instability caused by a number of economic, ethnic, political, 

social, informational, technical, etc. factors contribute to the ever-increasing 

number of armed conflicts and crises in our time. 

The topicality of the presented topic is determined by the modern 

requirements of the security environment and the tasks it can perform in the whole 

spectrum of operations at national and allied level, as well as the related 

requirement for interoperability of command and control systems, in particular 

those in our country’s air force and those of the Alliance. 

The dissertation has a total volume of 165 (one hundred and sixty-five) 

pages, of which the main text is 163 (one hundred and sixty-three) pages presented 

in the introduction, three chapters with relevant conclusions, general conclusions, 

concluding part and a list of references with 63 sources. For the more precise 

illustration and summarization of the information in the dissertation, 36 (thirty-six) 

figures and 2 (two) tables have been used. The topic of the dissertation, developed 

by Major Krastyo Sotirov Paraskov, fully corresponds to the main content of the 

work, and the tasks set in the research are correctly formulated and allow for 

achieving the desired scientific results. 

2. Evaluation of the scientific results and contributions of the dissertation. 

The scientific and scientific-applied contributions presented by Major Eng. 

Krastyo Sotirov Paraskov are the personal work of the doctoral student. They can 

be summarised as enriching and developing existing knowledge, proving new facts 

and statements regarding the command and control systems and interoperability in 

the Air Force and subsequent application of the results in practice. The proposed 

dissertation shows that the author is knowledgeable in detail about the issues under 

consideration, which gives grounds for achieving the expected results in both 

scientific and scientifically applied aspects.    

 

 

 



I fully accept the contributions listed in the abstract, namely:  

Scientific contributions: 

1. The theory of command and control system and interoperability in NATO 

Integrated Air and Missile Defence (NATO IAMD) has been enriched and further 

developed.  

2. The interoperability has been examined and the challenges for the 

Command and Control System (CCS) to achieve interoperability with NATO 

IAMD have been identified.  

Scientific-applied contributions:  

1. A model has been developed to address the challenges for CCS to achieve 

the necessary operational capabilities identified by a future operational 

environment. 

2. Options for action and recommendations for the development of the 

command and control system in the Bulgarian Air Force have been proposed to 

ensure the necessary interoperability and its integration into NATO IAMD.  

The results of the dissertation in terms of its scientific and practical 

application are a good theoretical basis for further research in this field. I believe 

that the abstract of the dissertation is reliable and accurately presents the content of 

the work. The doctoral student has presented three independent publications that 

directly correspond to the topic of the dissertation and have been presented at 

scientific conferences at G. S. Rakovski National Defence College. 

 

3. Critical remarks. 

Even though a number of inaccuracies as well as spelling and editorial 

mistakes are present in both the dissertation and the abstract submitted by the 

doctoral student Krastyo Sotirov Paraskov, this does not diminish the achieved 

scientific results. 

I believe that the candidate should continue his scientific and research work at 

a steady pace and publish the achieved results in scientific journals and forums, 

referenced and indexed in the global data base.   

 



4. Conclusion. 

The dissertation on ‘Integration of the Air Force Command and Control 

System in NATO Air and Missile Defence System’ proposed by Major Krastyo 

Sotirov Paraskov is an in-depth study with scientific and applied results that allow 

solving a number of problems related to the interoperability of command and 

control systems in conducting air operations in national and coalition format. It has 

been developed in accordance with the requirements of the Law for the 

Development of the Academic Staff in the Republic of Bulgaria and the regulations 

for its implementation and meets the requirements for obtaining the educational and 

scientific degree Doctor. 

5. Assessment of the dissertation. 

Taking into account the results achieved in the dissertation, as a member of 

the scientific jury, I give a positive assessment of the dissertation on ‘Integration 

of the Air Force Command and Control System in NATO Air and Missile Defence 

System’ and support the acquisition of the educational and scientific degree Doctor 

by Major Eng. Krastyo Sotirov Paraskov in area of higher education: 9. Security 

and Defence, professional field: 9.2. Military Affairs under the Doctoral 

Programme Organisation and Management of the Armed Forces. 

 

Member of the scientific jury: 

Date: 24.03.2022             Lt. Col. Assoc. Prof. Eng.             Lazar Lazarov 


