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Модел за управление на национална верига за снабдяване в операции на НАТО 

доктор Димитър Велчев 

 

Резюме: Тази статия представя един модел за управление на национална верига за снабдяване, 
подходящ за поддръжка на национални сили участващи в операции на НАТО. При такива операции най-
вероятно ще работят паралелно два типа вериги за снабдяване - на НАТО и националните. Веригата за 
снабдяване на НАТО ще осигурява с материални средства и услуги общи за всички участници в операцията 
на базата на предварително споразумение. Националните вериги ще бъдат предназначени основно за 
специфични национални стоки. Ключовият проблем при такава организация е в установяване на система за 
командване и управление и процес, които да позволяват синхронизиране на тези вериги за постигане на 
оптимален ефект, базиран на ролята на логистичните структури на НАТО в операцията (CJ4/JLSG) в 
координация с националното командване. Разгледаният модел е в съзвучие с т.нар. „модел на бизнес 
процеса“ на НАТО за управление на логистичната верига в операциите. Целта на статията да опише един 
подход за планиране и управление на Национална снабдителна верига, който води до постигане на 
синергичен ефект при снабдяването на войските в операцията. Предложеният модел би могъл да се 
определи като национална способност предназначена да оптимизира националния принос към съвместното 
планиране и изпълнение на логистичната поддръжка на операции на НАТО, включително координацията на 
потоците от логистични ресурси и осигуряването на услуги в и извън зоната за съвместни съюзни 
операции. 
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НАТО; планиране на запасите; регулярни (планирани) доставки; спешни доставки, синергичен ефект. 

 
 

NATIONAL SUPPLY CHAIN MANAGEMENT MODEL FOR NATO OPERATIONS 

Dimitar Velchev 

Abstract: This article presents a National Supply Chain Management Model suitable for support national 
forces participating in NATO operations. It makes clear that there will probably be both NATO and national supply 
chains operating in parallel: NATO for common user goods and services, as agreed in advance, and national chains 
for nation specific needs. The key is in establishing a C2 system and process that allow the two to be synchronized to 
optimal effect, based on the role of the CJ4/JLSG in coordination with national command. The model is in concert 
with the “Business Process Model for NATO Operations Logistic Chain Management” (OLCM). The Aim is to 
describe how the National Supply Chain has to be planned and managed in order to achieve synergy effect of 
supplying forces in operations. The proposed model could be defined as a national capability designed to optimize 
the national contribution to  collaborative planning and execution of logistic support to the NATO operations, 
including the coordination of the flow of logistic resources and provision of services into, within and out of the 
NATO Joint Operational Area. 
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