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I. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

Глобалната среда за сигурност постоянно се развива и изменя от създаването 

на НАТО до настоящия момент. В тези обективни исторически обстоятелства НАТО 

успешно се адаптира към промените в международната среда. Постигна разширяване 

на своя дневен ред, промяна в политиките, географско разширение и адаптиране на 

своята Стратегическа концепция за конкретните исторически условия или 

политически реалности. Историята показва, че изготвянето и одобрението на всяка 

стратегическа концепция е свързано с кардинални промени в света или Европа.  

В тази среда глобалните и регионалните организации са от особено значение за 

поддържането на международния мир и сигурност, начело с Организацията на 

обединените нации (ООН). Както с участието си в такива структури, така в тяхната 

подкрепа, страните-членки на НАТО остават готови, за всеки отделен случай, да 

допринесат за ефективното предотвратяване на конфликти, да се ангажират активно 

при управление на кризи от различен характер, да проведат различни видове операции, 

включително такива, които са извън чл. 5 от Вашингтонския договор. Онова, което 

остава ясно, е ключовата роля на ООН и имащите отношение към нея международни 

организации в легитимирането на отговорите при провеждане на операции и при 

санкциониране разрешаването на бъдещи кризи. Всичко това поставя необходимостта 

от тясно сътрудничество между всички участници в международния отговор и в 

необходимостта да се признае взаимозависимостта на всички елементи на 

националните и съюзни източници на мощ, а и на различните (военни и 

цивилни/граждански) усилия на международната общност. 

В последните двадесет години Българската армия е изправена пред редица 

предизвикателства. Наред с гарантирането на националната сигурност, пред армията 

възникват задачи като реформа на структурата на войските и силите, превъоръжаване, 

подготовка им за участие в колективната евроатлантическа система за сигурност и 

постепенно нарастване на приноса на Българската армия към поддържането на 

международния мир и сигурност. Планирането, провеждането, отчитането и 

анализирането на подготовката на командирите, щабовете, войските и силите са 

съществени процеси, които определят отговорностите, правилата, процедурите и 

основните изходящи документи, които се използват във връзка с организиране 

подготовката на войсковите формирования за изпълнение на поетите ангажименти към 

евроатлантическия пакт, към ЕС и обезпечаването на суверенитета на Република 

България.  

Актуалността на темата произтича от факта, че трансформационните процеси 

в глобален аспект оказват влияние на системата за защита на националната сигурност 

на Република България. Това касае пряко както способностите на структурите, 
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ангажирани с обезпечаване на сигурността, отбраната и териториалната цялост на 

държавата, така също и необходимостта от прилагането на нови подходи в тяхната 

работа и планиране на дейността им. Необходимо направление за повишаване на 

потенциала на структурите е подобряване на прилагането на всеобхватния подход при 

вземане на правилни политико-военни решения, както на стратегическото, така и на 

оперативното ниво на управление. Eдно подобно решение на изпълнителното, 

оперативното ниво, минава през процеса на планиране, подготовка и провеждането на 

всяка една операция в отговор на различни по характер и интензитет кризи. 

Прилагането на всеобхватния подход в НАТО на различните нива на 

управление, освен като процес и процедури по планиране и изпълнение на конкретни 

задачи, е и неразделна част от гражданската експертиза в този многоспектърен процес 

в една съвременната операция, еднакво насочена към всички участници в 

конфликтната ситуация и способства за взаимодействието между държавните 

структури и ведомства, цивилните организации и въоръжените сили в района. 

Главната цел на прилагането на този подход е достигане на все по-пълна и цялостна 

синергия при координиране на действията на всички участници и на всички източници 

на мощ за достигане по най-приемливия и бърз начин до желаното крайно състояние, 

определено от националното ръководство на страната и от съюзните структури на 

политическо и военно ниво - Северноатлантическия съвет на Алианса, Комитета за 

политика на сигурност на ЕС, подкрепени с анализите и предложенията на Военните 

комитети на двата съюза.  

Опитът от изминалите години показва, че това е труден и дълъг процес, 

изискващ огромни усилия от всички източници на сила, използвани в една операция 

по управление и/или в отговор на кризи и структури в района на конфликта. От 

взаимодействието и координацията на гражданските източници на мощ, на 

гражданския компонент с чисто военните такива се очаква да изпълняват интегрирани 

съвместни действия и дейности, които са неразривна част от провежданата операция, 

при това в целия спектър на конфликтите и кризите – от реални бойни действия до 

провеждане на мащабна хуманитарна операция и изграждане инфраструктурата на 

подпомаганата държава.  

Дисертационният труд дава възможност да бъде доразвита и обогатена 

съществуващата теория по проблема и да се направят практико-приложни 

предложения относно доизясняването на основните процеси и процедури, на 

основните принципи при планирането на операции, както в национален формат, така 

и в една съвременна съвместна многонационална операция в отговор на криза. 

Гореизложеното позволява да се формулира следния научен проблем: 

съществува разминаване при планирането на операции на оперативно ниво в 
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национален и многонационален (съюзен) формат, но същото е в състояние да бъде 

синхронизирано чрез различни методи и чрез прилагане на конкретни мерки в 

различни насоки, които ще усъвършенстват целия процес на оперативно планиране на 

операции в национален формат. 

Съществува ограничението, че постановките, залегнали в Доктрината за 

планиране на операции, а съответно след това и в Ръководствата за планиране на 

операции, се прилагат при провеждане на национални операции, а при участие в 

многонационални такива се прилагат приетите от организацията (коалицията) 

доктрини, директиви и процедури1. Това ограничение е възможно да окаже негативно 

влияние върху планиращия личен състав, тъй като ще е необходимо време за 

изучаването и прилагането на съюзните доктринални документи в съвместната им 

работа. Поради това е необходимо да се припокриват националните със съюзните 

документи и да се работи само със съюзните.  

Необходимо е съществуващата нормативна база и планиращите документи да 

бъдат синхронизирани с тези на Алианса. По този начин ще се повиши оперативната 

съвместимост на българските военнослужещи при работа в многонационални щабове 

или мандатни длъжности. 

Водеща хипотеза на изследването: усъвършенстването на процеса на 

планиране на операции в национален формат в различни насоки, едно от които е 

синхронизиране на документите по планиране на операции, ще допринесе за по-

добрата оперативна съвместимост между въоръжените сили (ВС) на страната ни и 

структурите на Алианса, за по-доброто и правилно разбиране на процеса от страна на 

планиращите органи, с участие на наши представители, и ще подобри екипността при 

вземането на решения. 

Обект на изследване в дисертационния труд е Системата за управление при 

кризи в НАТО. 

Предмет на изследване в дисертационния труд е процесът на планиране на 

операции на оперативно ниво в Република България. 

Целта на настоящия дисертационен труд е да се изследва процесът на 

планиране на операции на оперативно ниво във Въоръжените сили на Република 

България и в НАТО, и да се предложат насоки за неговото усъвършенстване. 

 

 

                                              
1 Ръководство за планиране на операции част I, II и IIІ, София, 2013. 
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За постигането на целта на дисертационната разработка са поставени за 

изпълнение следните научноизследователски задачи: 

1. Да се изследват и анализират основните национални и съюзни документи 

в НАТО за планиране на операциите на оперативно ниво и да се изведат основните 

теоретични постановки в тях, в които са налице разминавания или различия, касаещи 

процеса за планиране на операции на оперативно ниво.  

2. Да се изследват и анализират процесите и процедурите, които се използват 

при планирането на операции на оперативно ниво в НАТО и във Въоръжените ни сили, 

и на тази основа да се посочат основните предизвикателства, стоящи пред 

националните планиращи екипи на това ниво.  

3. На основата на теоретичен и емпиричен анализ на националните процеси 

и практики, прилагани от планиращите екипи на оперативно ниво, да се 

систематизират и да се предложат насоки за усъвършенстване на процеса на планиране 

на операции (на оперативно ниво) във Въоръжените сили на Република България. 

 

Имайки предвид многопосочността на изследването, при решаване на 

поставените задачи за постигане целта на дисертацията, са възприети следните 

ограничения: 

- разглежданите документи са официално приети в НАТО и ратифицирани 

от Република България 

- разглеждат се официално приети национални документи, касаещи 

планирането на операциите във въоръжените сили 

- не се използват документи с класифицирана информация в тях 

- процесът за планиране на операции в НАТО и във ВС на страната ни и 

предложенията за неговото усъвършенстване ще обхваща само оперативното ниво 

 

Методология на изследването. Подходи и методи. 

За постигането на набелязаната цел и решаването на посочените задачи ще се 

използват общонаучните методи и подходи за изследване, като литературен обзор, 

системен подход, процесен подход, емпирично изследване, анализ, синтез, сравнение. 

Използван е и методът на експертните оценки на основата на анкетна карта и свободно 

интервю. При анализа на данните от емпиричното изследване са приложени 

статистическите методи количествен и качествен анализ. 

Първа глава описва доктриналните постановки в развитието на 

основополагащите документи по планиране на операции в НАТО и в Република 

България. Направен е хронологичен преглед в развитието на подходите за планирането 
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на операции, като първоначалният подход „операции базирани на ефекти“ се развива 

в „подход към операциите базиран на ефекти“, който е основа за създаването на 

Директивата за всеобхватно планиране на операциите. Разгледани са архитектурата на 

представените доктрини, тяхната отговорност и подчиненост, а също така и 

различните категории планиране и видове планове, които се разработват в различните 

етапи (преди и по време) на кризата. Представените доктринални документи, касаещи 

планирането на операции на оперативно ниво в НАТО и Република България са 

подробно анализирани и от направените анализи, се разкриват разминаванията или 

различията, касаещи процеса за планиране на операции на оперативно ниво. 

Във втора глава на базата на регламентиращите документи, които бяха 

подробно анализирани в първа глава, са изследвани и анализирани организацията, 

процесите и процедурите по планиране на операциите на национално и съюзно ниво. 

На преден план са изведени задълженията и отговорностите на Групата за планиране 

на съвместните операции, която е основното движещо тяло по време на планирането и 

е направено аналогично сравнение на тяхната работа в национален и съюзен мащаб. 

На базата на направения задълбочен анализ на организацията, процесите и 

процедурите са изведени предизвикателства (организационни, оперативни и 

методологически), които стоят пред въоръжените ни сили, отстраняването или 

минимизирането, на които ще доведат до подобряване на координацията и 

взаимодействието между военния и невоенния компонент. 

В трета глава е проведено емпирично изследване на основата на разработена 

методология и въпросник-анкетна карта. Изследването включва качествена и 

количествена страна. Качествената страна обхваща съвкупност от структурирани 

интервюта и изведени мнения и препоръки, а количествената страна допълва 

формулираните хипотези чрез числови статистически заключения. От извършения 

анализ на резултатите са направени предложения за усъвършенстване на процеса на 

планиране на операции на оперативно ниво в Република България. Предложен е 

„Модел за работа на Групата за планиране на съвместните операции при планиране и 

провеждане на операции“ по време на планирането на операции. Моделът е насочен 

към усъвършенстване на сега действащия документ “Ръководството по планиране на 

операции, част II-оперативно ниво”, като разширява неговия обхват с етапите на 

провеждане на операцията и нейното приключване, съответно „Изпълнение“ и 

„Преход“. 

В заключението се прави обобщение на постигнатите резултати и се 

подчертава, че в динамичната съвременна среда на сигурност са необходими 

конкретни мерки, които да са адекватни на настоящите и бъдещите условия. Именно 

синхронизирането на процеса на планиране на операции в Република България с този 
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на НАТО и повишаването на координацията и взаимодействието между различните 

участници, ще увеличат синергичният ефект в цялостната обща рамка на процесъа на 

планиране на операции, което ще бъде гарант за постигането на набелязаните цели и 

крайното състояние. 

Резултатите от научното изследване могат да намерят приложение при 

разработването на нормативни документи, свързани с националното планиране на 

операции, да допринесат за подобряването на обучението и подготовката на военни и 

граждански кадри, работещи в областта на планирането на операции на оперативно 

ниво, а от там и за развиване и повишаване на способностите, не само за военните, но 

и за цивилните специалисти. 

Дисертацията е съобразена с БДС ISO 7144:2011 „Оформяне на дисертации и 

подобни документи“. Цитирането на информационни ресурси е съобразено с БДС ISO 

690:2021 „Информация и документация. Ръководство за библиографски позовавания и 

цитиране на информационни източници“. Номерирането на раздели и подраздели е 

съобразено с БДС ISO 2145:1999 „Документация. Номериране на разделите и 

подразделите в писмените документи“. 

 

II. СТРУКТУРА И СЪДЪРЖАНИЕ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД  

1. Структура на дисертационния труд 

Дисертационния труд се състои от увод, три глави с изводи към всяка глава, 

общи изводи, заключение и приложения. 

В увода са представени и обосновани актуалността на темата, научният 

проблем, работната хипотеза, обектът, предметът, целта, научно-изследоватеслките 

задачи за проверка на хипотезата и изпълнение на целта, подходът и методологията на 

изследването, поставените ограничения, при които се извършва настоящото 

изследване. 

В първа глава е решена първата научно-изследователска задача чрез анализ на 

доктриналните документи за планиране на операции в НАТО и в Република България. 

Във втора глава е решена втората научно-изследователска задача чрез 

изследване на процесите и процедурите, произтичащи от документите по планиране на 

операции в НАТО и във въоръжените сили на Република България и са изведени 

предизвикателства пред националните планиращи екипи. 

В трета глава е решена третата научно-изследователска задача, като е 

извършено емпирично изследване и на основатана на анализа от него са предложени 

насоки за усъвършенстване на процеса на планиране на операции на оперативно ниво 

в Република България.  
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2. Съдържание на дисертационния труд 

УВОД 

ГЛАВА ПЪРВА: ТЕОРЕТИЧНИ АСПЕКТИ И АНАЛИЗ НА ОСНОВНИТЕ 

НАЦИОНАЛНИ И СЪЮЗНИ ДОКУМЕНТИ В НАТО ЗА ПЛАНИРАНЕ НА 

ОПЕРАЦИИ 

1.1. Доктринални възгледи за планиране на операциите в НАТО и тяхното 

развитие.  

1.2. Архитектура на планирането на операции в НАТО 

1.3. Категории и видове планиране в НАТО.  

1.4. Анализ на Системата за управление при кризи в НАТО и основните 

доктрини за планиране на операции в НАТО. 

1.4.1. Анализ на Системата за управление при кризи в НАТО (NATO Crisis 

Response System)  

1.4.2. Анализ на Процеса за планиране на операции в НАТО (NATO 

Operations Planning Process) 

1.4.3. Анализ на Доктрината за планиране на операции в НАТО (AJP-5)  

1.4.4. Анализ на Директивата за всеобхватно планиране на операции в 

НАТО. 

1.5. Анализ на националните документи за планиране на операции 

1.5.1. Анализ на Доктрина за планиране на операции (НП-5 изд. А)  

1.5.2. Анализ на Ръководството за планиране на операции, част II – 

оперативно ниво (изд. А) (2021 г.) 

ИЗВОДИ ОТ ПЪРВА ГЛАВА 

ГЛАВА ВТОРА: ПРОЦЕСИ И ПРОЦЕДУРИ ПРИ ПЛАНИРАНЕ НА 

ОПЕРАЦИИТЕ НА ОПЕРАТИВНО НИВО В НАТО И ВЪВ ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ 

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

2.1. Изследване на организацията, процесите и процедурите при планиране на 

операции на оперативно ниво в НАТО.  

2.1.1. Организация, процеси и процедури в Директивата за всеобхватно 

планиране на операции в НАТО (COPD v. 3). 

2.1.2. Организация, процеси и процедури в Доктрината за планиране на 

операции в НАТО (AJP-5 А). 

2.2. Изследване на организацията, процесите и процедурите при планиране на 

операции на оперативно ниво във въоръжените сили на Република България. 

2.2.1. Организация, процеси и процедури при планиране на операции 

съгласно НП-5 „Доктрина за планиране на операции (изд. А)“  

2.2.2. Организация, процеси и процедури при планиране на операции 

съгласно Ръководство за планиране на операции, Част II - оперативно ниво (изд. А). 

2.3. Сравнение на обхвата на документите по планиране на операции на 

оперативно ниво в международен и национален формат. 
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2.4. Предизвикателства пред синхронизирането на процесите, процедурите и 

продуктите при планирането на операции на оперативно ниво във ВС на Р България с 

тези в НАТО. 

2.4.1. Организационни (институционални) предизвикателства 

2.4.2. Оперативни предизвикателства.  

2.4.3. Методологически предизвикателства.  

ИЗВОДИ ОТ ВТОРА ГЛАВА 

ГЛАВА ТРЕТА: НАСОКИ ЗА УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ПРОЦЕСА НА 

ПЛАНИРАНЕ НА ОПЕРАЦИИ НА ОПЕРАТИВНО НИВО ВЪВ ВЪОРЪЖЕНИТЕ 

СИЛИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

3.1. Изследване на експертни мнения за процеса за планиране на операции на 

оперативно ниво. 

3.1.1. Методология на емпиричното изследване. 

3.1.2. Анализ на резултати от емпиричното изследване.  

3.1.3. Предложения за усъвършенстване на процеса на планиране на 

операции на оперативно ниво. 

3.2. Необходимост от въвеждане на модел за работа на Групата за планиране 

на съвместните операции.  

3.3. Модел за работа на Групата за планиране на съвместните операции. 

ИЗВОДИ ОТ ТРЕТА ГЛАВА 

ОБЩИ ИЗВОДИ 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

ПОЛУЧЕНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ОРИГИНАЛНОСТ И ДОСТОВЕРНОСТ 

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА 

СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ СЪКРАЩЕНИЯ 

СПИСЪК НА ПРИЛОЖЕНИЯТА 

 

 

ІІІ. КРАТКО ИЗЛОЖЕНИЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА 

ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

 

ГЛАВА ПЪРВА: ТЕОРЕТИЧНИ АСПЕКТИ И АНАЛИЗ НА ОСНОВНИТЕ 

НАЦИОНАЛНИ И СЪЮЗНИ ДОКУМЕНТИ В НАТО ЗА ПЛАНИРАНЕ НА 

ОПЕРАЦИИ 

1.1. Доктринални възгледи за планиране на операциите в НАТО и 

тяхното развитие. 

Развитието на съвременните военни концепции, които оказват влияние върху 

доктриналните документи и някои от подходите за планиране се преплитат, от една 

страна с развитието на военното мислене и теория, базирано на военните операции, 
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провеждани от края на Студената война до наши дни, а от друга - с гражданското 

планиране при извънредни ситуации.  

Една от най-влиятелните и обсъждани концепции е концепцията за 

планирането на Операции базирани на ефекти (Effects-Based Operations - EBO), която 

по-късно се развива и преименува на Подход към операциите базиран на ефекти 

(Effects-Based Approach to Operations - EBAO).  

Концепцията за Операции базирани на ефекти е разработена от 

Военновъздушните сили на САЩ въз основа на техния опит от предишни операции 

като операция „DESERT STORM“ (Ирак 1991), операция „ALLIED FORCE“ 

(Косово/Сърбия 1999), операция „ENDURING LIBEROM” (Афганистан 2001) и 

операция „IRAQI FREEDOM” (2003).  

През 2008 г. концепцията за Операции, базирани на ефекти беше прекратена в 

американската армия. Като един от мотивите за това се определя, че се предизвиква 

объркване в съвместните сили и сред техните многонационални партньори. Според 

тях, концепцията за Операции базирани на ефекти е неправилно приложена и 

прекомерна, до такава степен, че всъщност по-скоро възпрепятства, отколкото помага 

за съвместни операции.  

През 2010 г. Военният комитет на НАТО (Мilitary Сomitee – MC) излиза с 

позиция, относно мисленето базирано на ефекти, че то се е развило от всеобхватна 

политико-военна концепция в подход, който се стреми главно да подобри планирането 

на операциите на Алианса на стратегическо и оперативно ниво.  

Една от последиците от това решение е да се прегледа и актуализира Съюзната 

съвместна доктрина за планиране на операции (AJP-5) и да се разработи напълно нова 

рамка за планиране, а именно Директивата за всеобхватно планиране на операциите 

(Comprehensive Operations Planning Directive - COPD). Разликата в становищата между 

САЩ и НАТО, както и реалното значение на концепцията и техните вътрешни 

различия са несъществени. Важният въпрос е да се признае, че решенията по 

концептуални въпроси, свързани с избора на подход, решаването на проблеми и 

методологията, влияят върху начина, по който операциите ще бъдат планирани и/или 

провеждани. Въз основа на решението на Военния комитет, предшестващият 

планиращ документ, наречена „Насоки за оперативно планиране” (Guidelines for 

Operational Planning – GOP), бе изоставен и беше разработен концептуално нов, а 

именно Директива за всеобхватно планиране на операциите (ДВПО).  

Предишният подход за планиране на НАТО, заложен в GOP, се фокусираше 

върху обикновената война и се основаваше на концепциите и опита от Студената 

война. Поради променящите се предизвикателства на бойното поле от 1991 г. до 2010 

г. и уроците, извлечени от международните кампании (напр. Косово, Афганистан и 
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Ирак), НАТО определи, че концепцията на подходът към операциите базиран на 

ефекти е най-добрата алтернатива. 

Така през 2010 г. се създаде първата версия на Директивата за всеобхватно 

планиране на операциите. Тя се фокусира повече върху сътрудничеството между 

всички „играчи“ в театъра на операцията, военни и невоенни, отколкото върху чисто 

военните действия, за да се постигне така нареченият Всеобхватен подход 

(Comprehensive Approach). Най-общо този подход може да се определи като 

„Намирането на правилния баланс между военния и невоенния компонент, където 

може да се определи най - правилния механизъм за въздействие върху дадена криза 

като съчетание от източници на мощ (дипломатически/политически, икономически, 

информационни/граждански, военни) приложени върху отделните области 

(политически, военни, икономически, социални, информационни и инфраструктурни) 

характеризиращи естеството и параметрите в засегнатия регион“. 

Директивата за всеобхватно планиране на операциите (ДВПО) предоставя 

обща рамка за планиране на съвместните операции при определяне на приноса на 

НАТО в рамките на философията на всеобхватния подход. Дизайнът, планирането и 

изпълнението са човешки въпроси, в които командирите водят и се подкрепят от 

щабовете. Интуицията, опитът и военната преценка остават от първостепенно 

значение и тази Директива осигурява процесите и инструментите за подпомагане на 

командирите на стратегическо и оперативно ниво при вземането на решения.  

Приносът на НАТО към Всеобхватния подход 

Опитът на НАТО в Косово, в Афганистан и на други места показва, че кризите 

не подлежат на прости определения или анализи. Военните средства, макар и 

съществени, са недостатъчни за справяне със съвременните комплексни кризи. Тези 

предизвикателства изискват всеобхватен подход на международната общност, 

включително координирани действия на редица военни и невоенни участници. 

Ефективното прилагане на всеобхватния подход изисква всички участници да 

допринасят с обща цел, основана на общото чувство за отговорност, откритост и 

решителност.  

1.2. Архитектура на планирането на операции в НАТО. 

Разгледана е йерархичната структура на доктриналните документи в НАТО, 

касаещи общата рамка на планиране на съвместни операции. Разгледани са също така 

основното предназначение на Наръчника за управление при кризи на НАТО, 

основополагащият документ, описващ процесите и процедурите в Процеса на 

планиране на операции в НАТО, Съвместните съюзни доктрини за планиране и 

провеждане на операции, както и Инструментите при планиране и различните 

Допълнителни инструменти, които се използват в хода на планирането на операции. 
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1.3. Категории и видове планиране в НАТО.  

В рамките на Системата за управление при кризи в НАТО (NATO Crisis 

Response System, NCRS) архитектурата на планирането на операциите очертава 

основната структура и детайлните процедури, необходими на Военния комитет и 

SACEUR, за да улеснят навременното, ефективно и съгласувано разработване на 

плановете от различните нива на управление.  

Основната цел на Процеса на планиране на операциите е да подготви Алианса 

за справяне с евентуална криза (по и извън член 5 от Вашингтонския договор) чрез 

разработване на планове. Тези планове могат да бъдат създадени по два начина, които 

се явяват и двете основни категории планиране, а именно чрез предварително 

планиране или чрез планиране в отговор на кризи (виж Фиг. 1 на стр. 26 от 

дисертацията). 

Предварително планиране 

Предварителното планиране се извършва, за да може да се подготви Алианса за 

справяне с неидентифицирана заплаха или бъдещ риск за сигурността, както в операции 

по член 5, така и извън него. Предварителното планиране се основава на Съгласуваното 

разузнаване на НАТО (NATO Agreed Intelligence - NAI). В зависимост от характера на 

идентифицирания риск, НАТО разграничава следните видове планове: Общ план за 

извънредна ситуация (Generic Contingency Plan - GCOP), План за извънредна ситуация 

(Contingency Plan - COP), План със степенуван отговор (Graduated Response Plan - GRP), 

Постоянен план за отбрана (Standing Defence Plan - SDP) и План за последователен 

отговор (Sequenced Response Plan - SERP).  

Планиране в отговор на криза 

Планирането на отговор на криза се провежда в отговор на съществуваща или 

развиваща се криза, извън предвидените в планиращите сценарии. Планирането може 

да се извършва както за операция по член 5, така и за такава извън него. Този процес 

изисква разработването на детайлен и всеобхватен план за операцията за различните 

нива на командване, който се привежда в изпълнение. Планирането в отговор на криза 

обикновено се извършва в ограничено време. 

Планиране по време на операция. 

Операциите на НАТО обикновено се провеждат в динамична среда, в която 

участниците непрекъснато променят политическите, военните, икономическите, 

социалните, инфраструктурните и информационните елементи (PMESII2). 

Следователно, планирането е непрекъснат процес, който протича и в хода на 

операцията. По време на провеждането на операцията командирът, подпомаган от своя 

                                              
2 Political, Military, Economic, Social, Information, Infrastructure 
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щаб, оценява натовареността на войските и силите, оценява рисковете и измерва 

напредъка към постигането на мисията, като използва процеса на оценка на 

операциите. Те адаптират и приспособяват операциите според нуждите си, вариращи 

от малки корекции в изпълнението до радикални промени в цялостния план. 

Планирането продължава по време на провеждането на операцията, с първоначален 

акцент върху усъвършенстването на съществуващия план. 

1.4. Анализ на Системата за управление при кризи в НАТО и основните 

доктрини за планиране на операции в НАТО. 

1.4.1. Анализ на Системата за управление при кризи в НАТО (NATO Crisis 

Response System) 

В тази подточка е направен анализ на Системата за управление при кризи в 

НАТО (NATO Crisis Response System) като е анализирана нейната същност, 

компонентите от които е изградена и взаимовръзката ѝ с други системи. Тя е свързана 

със Системата за разузнаване и предупреждение на НАТО (NATO Intelligence Warning 

System), с Процеса на планиране на операциите на НАТО (NATO Operations Planning 

Process), с Планирането на извънредните граждански дейности в отговор на криза 

(Civil Emergency Planning - CEP). Към нея е проектиран процесът за управление при 

кризи на НАТО (NATO Crisis Management Process), който освен работно поле за 

прилагане по възможно най-пълния и всеобхватен начин на системата за управление 

при кризи подпомага и връзката й с други системи и процеси, използвани в Алианса 

при управление на съвременни, комплексни кризи. 

Анализът на Системата за управление при кризи ни посочва, че всички 

държави-членки на НАТО участват пълноценно в използването на тази Система. На 

базата на нея е разработен „Наръчник за управление при кризи на НАТО“. По тази 

причина на държавите-членки на НАТО ще бъде необходимо да приспособят своите 

национални системи по управление на кризи към тази Наръчника, за да осигурят 

съвместимост с принципите и процедурите на Системата за управление при кризи на 

НАТО. Това със сигурност ще улесни и синхронизира процеса на консултиране и 

координиране при използването на представената Система. 

1.4.2. Анализ на Процеса за планиране на операции в НАТО (NATO Operations 

Planning Process) 

Процесът на планиране на операциите в НАТО (ППО) е описан в документа на 

Военния комитет на НАТО, а именно MC 0133/5 - NATO’s Operations Planning. В него 

са описани всеобхватни политико-военни указания за иницииране, разработване, 

взаимодействие, одобряване, изпълнение, преглед, преразглеждане и отмяна на всички 

видове операции, които може да провежда НАТО. 
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Документът предоставя стандартни указанията за разработване на документи 

по планирането от подчинените (напр. щабове), чрез създаване на връзка и 

съгласуваност с други документи, включително Системата за управление при кризи 

(NCRS). В частност документът предоставя допълнителни подробности за военния 

принос към прилагането на Процеса при управление на кризи на НАТО. 

Процесът на управление при кризи на НАТО (NCRP) е процес за консултация 

и вземане на решения, който преминава в шест фази (виж Фиг. 4 на стр. 49 от 

дисертацията), които могат да се адаптират към всеки вид кризисна ситуация и 

позволяват координиране на дейностите на щабовете и комитетите на НАТО към САС 

(NAC). По този начин процесът обслужва вземането на решения на най-високо 

политическо ниво от нациите, посредством САС, още в самото начало на появяване 

на кризата, както и по време на цялото ѝ протичане. Процесът предоставя процедурна 

структура, която позволява на Върховния съюзен командващ за Европа (Supreme 

Allied Commander Europe, SACEUR) да предприеме някои подготвителни дейности по 

планиране по време на криза и съответно да предостави стратегически оценки и 

препоръки. Като цяло, NCRP следва да се разглежда като процес, предоставящ 

всеобхватна процедурна архитектура на Алианса, спрямо която трябва да бъдат 

съобразени процесите на планиране в отговор на криза както на военните, така и на 

гражданските структури.  

Анализът на Процеса за планиране на операции ни води към извода, че за 

операции, в които се използват сили на НАТО с цел да се неутрализира създадената 

криза, Системата за управление при кризи на НАТО и Процесът на планиране на 

операции на НАТО взаимно се допълват. Процесът на планиране на операции заема 

една основна част от Система за управление при кризи, като определя военното 

подпомагане за разрешаването на кризата, т.е. той е съсредоточен и визира 

използването на военния източник на мощ, на военния компонент в общата картина по 

разрешаването на кризата.  

1.4.3. Анализ на Доктрината за планиране на операции в НАТО (AJP-5)  

Доктрината за планиране на операции (Allied Joint Doctrine For The Planning Of 

Operations, AJP-5 ed. A ver. 2, 2019) е основополагащата доктрина за планиране на 

съвместни операции в НАТО. Тя е предназначена за планиране на операции, 

ръководени от НАТО, но може да бъде използвана и за операции, провеждани от 

коалиция от членове на НАТО и/или държави партньори. В своята същност тя описва 

основните аспекти на планирането на съвместни операции на оперативно ниво. 

Доктрината AJP-5 е част от архитектурата на доктрините на НАТО за планиране на 

операции. Тя предвижда всеобхватна рамка от ключови принципи на планиране, 

съображения и стъпки на процеса, които се следват в планирането на оперативно ниво. 
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Последователността на дейностите по планиране осигурява доказан процес за 

организиране на работата на командира, щаба, подчинените командири и други 

партньори, за разработване на планове, които ще решат адекватно създадения 

проблем. Стъпките, които определят дейностите по планиране, разгледани в 

Доктрината за планиране на операции (AJP-5) са седем на брой (описани на стр. 54 от 

дисертацията). 

От направения анализ на Доктрината се вижда, че един от основните принципи, 

заложени в нея, е умелото прилагане на теорията за всеобхватния подход, изразено в 

контекста на военния инструмент на мощта, чрез ясната визия на командира, 

конкретния оперативен дизайн и избрания вариант за действие. На следващо място 

може да се направи изводът, че приносът на военния компонент към всеобхватния 

подход, макар и от голямо значение, не е достатъчен за постигането на крайното 

състояние. Без участието на невоенния компонент нe биха могли да се постигнат 

всички стратегически цели (в случая невоенните такива), а от там и определеното от 

политическото ръководство (желано) крайно състояние. Разбира се, в началото на 

операцията той (военният компонент) може да бъде водещ, за осигуряването на 

безопасна и сигурна среда, но на по-късен етап водещ ще бъде невоенният компонент, 

който трябва да е гарант за постигане на крайното състояние. 

1.4.4. Анализ на Директивата за всеобхватно планиране на операции в НАТО. 

Директивата за всеобхватно планиране на НАТО (Comprehensive Operations 

Planning Directive ver. 3.0, COPD) е продукт, събрал дългогодишния опит от проведени 

операции, поуките от практиката и желанието за развиване на процеса на планиране 

на операции. Директивата е разработена в Съюзното командване по операциите и 

служи за отправна точка при планирането на операции, както на оперативно, така и на 

стратегическо ниво, но може да бъде адаптиран и към тактическото/компонентното 

ниво, за да се подобри съвместната дейност по планиране. Също така, тя подкрепя 

Процеса на управление при кризи на НАТО (NCRP), за улесняване на подхода на 

сътрудничество към планирането.  

При неговото разработването, от една страна, са взети поуките по време на 

операции и учения, промените в щаба на НАТО, Командната структура на НАТО 

(NCS3) и Структурата на силите на НАТО (NFS4), както и актуализирани политики и 

доктрини в Алианса. От друга страна, обаче, Директивата е в съответствие и с 

Ръководството за управление при кризи на НАТО (NCRSM), документите по 

планиране на операции MC 0133 „Процес на планиране на операции“ и AJP-5 

                                              
3 NATO Command Structure 

4 NATO Force Structure 
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Доктрината за планиране на операциите. От тук следва, че самата Директива не е 

просто документ, който е в помощ при планирането на операциите, а е едно завършено 

пособие, което носи голям потенциал със себе си и умелото му използване ще доведе 

до постигане на максимални резултати. 

Директивата разглежда подробно принципите за планиране на операции, 

базирани на ефектите. Тя значително подобрява връзката между стратегическото и 

оперативното ниво, чрез процесите и процедурите, които се намират в нея. Целта й е 

да очертае процесите, процедурите и отговорностите при подготовката, одобрението, 

изпълнението и прегледа на оперативни планове за осигуряване на общ подход към 

планирането на операциите, чрез успешното прилагане на всеобхватния подход към 

операциите. 

За да бъде Директивата всеобхватна е нужно тя да има „поглед“ не само от 

военна гледна точка, но и да може да дава оценки и препоръки от гражданския 

компонент. Именно тук Директивата „преплита“ инструментите на мощта 

(политически, военен, граждански и икономически) с оперативната 

среда/пространството за ангажиране, т.е. шестте системни домейна (сфери) на 

проявление на човешката дейност (политическа, военна, икономическа, социална, 

информационна и инфраструктурна), в които Алианса е определил, че се провеждат 

операции. По този начин всеобхватният подход се вписва при планирането на 

операциите, който е ключов за Директивата и в крайна сметка за постигането на 

крайното състояние (виж Фиг. 6 на стр. 60 от дисертацията). 

Анализът на Директивата ни води към извода, че тя обхваща голям набор от 

инструменти и е помощникът, без който разрешаването на кризата би бил доста труден 

процес, а защо не и невъзможен. Развитието на концептуалните документи, както и 

взаимодействието и координацията между различните организации и структури 

неминуемо ще окаже влияние и върху нейното развитие. 

1.5. Анализ на националните документи за планиране на операции. 

1.5.1. Анализ на Доктрина за планиране на операции (НП-5 изд. А).  

Планирането на операции във въоръжените сили на Република България се 

основава на Доктрината за планиране на операции (НП-5). Доктрината описва ролята 

и мястото на планирането на операции, оперативното изкуство, разглежда нивата на 

планиране, като определя видовете планиране и поставя основите на оценката и 

управлението на риска в процеса на планиране. Също така тя описва процеса на 

планиране на операции – от иницииране на планирането, изготвяне на варианти за 

отговор/действие, разработване на изпълним план, утвърждаване и изпълнение на 

плана до извършване на преглед, ревизирането му или неговото анулиране. 
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Планирането на операции се основава на създаването на модел на операцията 

(виж Фиг. 7 на стр. 63 от дисертацията). Чрез модела на операцията командирът 

изразява своите намерения, като същевременно указва и прецизира своите идеи за 

изготвянето на подробни и изпълними планове. 

Във въоръжените сили на Република България съществуват две основни 

категории планиране: предварително планиране и планиране в отговор на криза, като 

и двете категории бяха описани в т. „1.2. Категории и видове планиране в НАТО“. 

Извършеният анализ на Доктрината ни показва, че тя описва планирането на 

операции само от страна на военния компонент, който не винаги е водещ и в повечето 

случаи ще бъде подкрепящ изпълнението на операцията. На заден план остава 

експертизата на всички онези цивилни специалисти, от различните ведомства, 

организации (правителствени и неправителствени), както и други, които могат да 

участват със своята експертиза в процеса на планиране. 

1.5.2. Анализ на Ръководството за планиране на операции, част II – оперативно 

ниво (изд. А) (2021 г.) 

Процесът на планиране на операции на оперативно ниво е подробно описан в 

Ръководството за планиране на операции, част IІ – оперативно ниво5, като доразвива 

постановките, залегнали в Доктрината за планиране на операции (2018 г.) и 

Ръководството за планиране на операции, част І – стратегическо ниво. Ръководството 

детайлизира процеса на вземане на решение и дава практически насоки за неговата 

реализация. То се прилага и при двата типа планиране – предварително планиране и 

планиране в отговор на криза от командванията на оперативното ниво във 

Въоръжените сили на Р България, но само при планиране на национални операции. 

Процесът на планиране на операции, описан в Ръководството (2021 г.), се 

състои от 7 (седем) стъпки, които са в тясна връзка с дейностите по планиране на 

операцията на стратегическо ниво. Стъпките на процеса на планиране на операции 

позволяват осъществяване на тясно взаимодействие и синхронизиране действията на 

стратегическото и оперативното ниво. Стъпките способстват за синхронизиране 

процеса на разработване на оперативни оценки, продукти на планирането, директиви 

и заповеди, изисквани от стратегическото и оперативно нива на планиране. 

Направените изследвания и анализи на Ръководството за планиране на 

операции на оперативно ниво ни водят към извода, че в процеса на планиране на 

операции в национален формат е налице съществено припокриване с нашите 

съюзници от НАТО (виж. Таблица 1 на стр. 69 от дисертацията). Стъпките, които се 

преминават за достигане до Концепция и План за операцията са идентични, както и 

                                              
5 Към момента в Ръководството не е отчетена промяната с новата Доктрина за планиране на операции от 2018 г. 
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документите, които се разработват от отделните подгрупи в самия процес, но липсват 

фазите на изпълнението на операцията и нейното приключване. 

 

ИЗВОДИ ОТ ПЪРВА ГЛАВА  

1. Изградената в НАТО система за управление при кризи, осигурява 

възможност за интегриране на усилията на всички страни, членуващи в съюза за 

разрешаването на кризи от различно естество при пълноценно прилагане на усилията 

на военния и невоенния компонент. 

2. За функциониране на системата за управление при кризи в НАТО се 

използват редица доктринални и директивни документи, които обвързват различни 

системи и структури в процеса на планиране и провеждане на съвместни операции. 

Директивата за всеобхватно планиране на операции на НАТО (ДВПО) обединява по 

добър начин експертизата на военните и гражданските екипи в този процес 

(планирането на операции), но в националните документи за оперативното ниво 

определено липсват подобни документи и регламентации.  

3. Анализът на документите по планиране на операции в НАТО разкрива, че 

същите имат ясна йерархична структура. Те са разработени по начин, който прави 

Системата за управление при кризи в НАТО (NCRS) функционираща и подкрепят 

Процеса на планиране на операции (NOPP) на съвместно (оперативно) ниво в НАТО, 

като фазите/стъпките в тях (NCRS и NOPP) са едноименни и не може да се получи 

объркване при тяхното следване. 

4. При направените сравнителни анализи на съюзните и национални 

документи по планиране на операциите личи, че процесите в тях са много сходни, но 

фазите „Изпълнение“ и „Преход“, част от Директивата за всеобхватно планиране на 

операции на НАТО, липсват в нашите национални документи, което е предпоставка 

освен за разминаване в дейностите и процесите, и за невъзможност за ефективно 

интегриране на националното със съюзното планиране. 
 

 

 

ГЛАВА ВТОРА: ПРОЦЕСИ И ПРОЦЕДУРИ ПРИ ПЛАНИРАНЕ НА 

ОПЕРАЦИИТЕ НА ОПЕРАТИВНО НИВО В НАТО И ВЪВ ВЪОРЪЖЕНИТЕ 

СИЛИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

Планирането, като основна управленска функция, включва основни дейности 

като определяне на цели и вземане на решения. Планирането изисква използване на 

интелектуални способности, въображение, прогнозиране и разумна преценка. 
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Прилагайки оперативното изкуство, командирите с подкрепата на техните 

щабове определят как да използват съвместните сили, постигайки най-голяма 

ефективност. Оперативното изкуство е критичната връзка между стратегията и 

тактиката, чрез използването на различни начини и пътища се определя постигането 

на крайните цели, които са поставени/зададени от политическото ръководство, а също 

така чрез него се разпределят необходимите/отпуснатите за операцията военни и 

невоенни ресурси. 

За да бъдат успешни, командирите и техните щабове трябва да развият и 

поддържат ситуационна осведоменост, да балансират цели и средства, да определят 

начини и да организират и насочват действия и способности. 

Планирането на операции в оперативния щаб се извършва основно от Група за 

планиране на съвместните операции (ГПСО). Тя представлява функционална група от 

оперативния щаб с привлечени специалисти и експерти, която е сформирана със 

задача да разработи оперативния ОПЛАН (плана за операцията) и придружаващите го 

анекси. Нейна задача е да подреди действията и ресурсите във времето и 

пространството, за да завърши плана на операцията. По време на нейната работа 

групата съгласува дейностите и направлява процеса за разработване на плановете. 

Групата извършва дългосрочен анализ на изпълнението на оперативния ОПЛАН и 

разработва други документи в интерес на успешното провеждане на операцията. 

2.1. Изследване на организацията, процесите и процедурите при 

планиране на операции на оперативно ниво в НАТО. 

2.1.1. Организация, процеси и процедури в Директивата за всеобхватно 

планиране на операции в НАТО (COPD v. 3). 

Директивата за всеобхватно планиране на НАТО (Comprehensive Operations 

Planning Directive ver. 3.0) беше разгледана в т. 1.4.4. от дисертационния труд. Тя 

подкрепя Процеса на управление при кризи на НАТО (NCRP), като с това улеснява на 

подхода на сътрудничество към планирането на операциите. Разгледани са процесите, 

процедурите и продуктите от всяка една фаза от процеса на планиране на операции, 

които касаят нейното използване от Групата за планиране на съвместните операции 

(ГПСО), която се явява основният „двигател“ при планирането на операцията от 

оперативното ниво.  

От направеното изследване може да се направи изводът, че процесите и 

процедурите, залегнали в Директивата за всеобхватно планиране на операции 

способстват за управлението на възникналите кризи и конфликти чрез различни 

методи с умелото използване на военния и невоенния компонент. От представените 

организация, процеси и процедури е видно, че най-много време на планиращите органи 

ще им отнеме при действията във Фаза 3 и Фаза 4, т.к. там са съсредоточени най-много 
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усилия, нужни при анализа на мисията, разработването на оперативния дизайн, 

вариантите за действие, тяхното сравняване и избор на ВД, които да стане основа за 

разработването на оперативната Концепция на операцията (КОНОП).  

2.1.2. Организация, процеси и процедури в Доктрината за планиране на 

операции в НАТО (AJP-5 А). 

Доктрината за планиране на операции (Allied Joint Doctrine For The Planning Of 

Operations, AJP-5 А) беше разгледана в т. 1.4.3. от дисертационния труд. По същество 

тя е елемент от Процеса на управление при кризи на НАТО (NCRP), като нейната 

отговорност е да планира действията на военния компонент на операцията. Процесите 

и процедурите, които са разгледани в доктрината са основните стъпки, които извършва 

Групата за планиране в оперативния щаб.  

Последователността на дейностите по планиране е поредица от логически, 

последователни, аналитични процеси за анализ на мисията; разработване, анализиране 

и сравняване на варианти за действие (ВД); избор на най-добрия ВД; и изготвяне на 

оперативен План за операцията или заповед. 

От направения анализ на организацията, процесите и процедурите при 

планиране на операции, залегнали в Доктрината за планиране на операции AJP-5, 

водят към извода, че процесите и процедурите могат да се прилагат успешно на 

оперативно ниво в НАТО, но те се използват само във военните щабове и трудно 

позволяват широкомащабен поглед върху цялата операция, чрез външната експертиза 

от граждански организации и институции. За разрешаването на повечето кризи освен 

военния компонент е нужен и невоенният, който дава своята експертиза и способства 

за успешното приключване на операцията, прилагайки всеобхватния подход при 

планирането на операции.  

2.2. Изследване на организацията, процесите и процедурите при 

планиране на операции на оперативно ниво във въоръжените сили на Република 

България. 

2.2.1. Организация, процеси и процедури при планиране на операции съгласно 

НП-5 „Доктрина за планиране на операции (изд. А)“ 

Доктрината за планиране на операции (НП-5А) беше разгледана в т. 1.5.1. от 

дисертационния труд. Нейното приложение е само при планирането на операции от 

въоръжените сили на Република България. Процесите и процедурите, които са 

разгледани в доктрината са основните стъпки, които извършва Групата за планиране 

на съвместни операции (ГПСО) в оперативния щаб, а нейната основна работа е развита 

в Ръководството за планиране на операции, част II – оперативно ниво, която ще бъде 

разгледана в т. 2.2.2. 
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За целта на дисертационния труд ще бъде разгледан само вариантът на 

оперативен щаб от Съвместно командване на силите (СКС), т.к. в командванията на 

видовете въоръжени сили има малки особености в сформирането на функционалните 

групи, работата на щаба и др. 

2.2.2. Организация, процеси и процедури при планиране на операции, съгласно 

Ръководство за планиране на операции, Част II - оперативно ниво (изд. А). 

Ръководството за планиране на операции, част II беше разгледано в т. 1.5.2. от 

дисертационния труд, като негова основна задача е да детайлизира процеса на вземане 

на решение от оперативното ниво - Групата за планиране на съвместните операции и 

да даде практически насоки за неговата реализация.  

От подробно анализираните процеси и процедури в Доктрината за планиране 

на операции (т. 2.2.1.) и в Ръководството за планиране на операции (т. 2.2.2.) може да 

се направи извода, че процесите и процедурите умело се прилагат на оперативно ниво 

в национален мащаб (СКС и видовете въоръжени сили), но тяхната употреба в голяма 

степен се ограничава само до военните щабове и това затруднява участието на 

гражданските екипи при тяхната съвместна работа в процеса на планиране на 

операции. Също така, особено внимание и екипност ще се изисква при анализа на 

мисията и при разработването на вариантите за действие. Всички тези дейности и 

действия неминуемо ще окажат влияние върху цялостния процес във времево 

отношение. Именно затова е необходимо планирането на операции да бъде 

автоматизирано с тясно специализиран софтуер. 

2.3. Сравнение на обхвата на документите по планиране на операции на 

оперативно ниво в международен и национален формат. 

За целите на дисертационния труд е представена сравнителна таблица (виж 

Фиг. 9 на стр. 112 от дисертацията) между доктрините за планиране на операции в 

НАТО и Р България, съответно AJP-5 и НП-5, която показва какъв е обхватът на 

представените документи. В таблицата са показани процесите, които протичат по 

време на планирането и продуктите, които се генерират от всяка една стъпка.  

От направения сравнителен анализ се вижда, че и двете доктрини (AJP-5 и НП-

5) се фокусират само върху планирането на операциите от военна гледна точна и 

тяхното приложение е строго специфично, а невоенният компонент, т.е. различните 

агенции и организации не са много добре застъпени. Също така се наблюдава, че двете 

доктрини се ограничават само до етапа на планиране на операцията, докато нейното 

провеждане и приключване не е част от цялостния процес на планиране. На базата на 

определението за оперативното ниво, че на това ниво се „…планират, провеждат и 
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осигуряват операции за постигане на стратегически цели…“ може да се заключи, че 

то не отговаря напълно. 

От друга страна, Директивата за всеобхватно планиране на операции напълно 

поддържа това определение и успешно успява да се справи с предизвикателството да 

включи в процеса на планиране както военни специалисти, така и цивилни експерти 

от различни ведомства, организации (правителствени и неправителствени) и други 

такива, имащи отношение към планирането, провеждането и приключването на 

операцията. 

2.4. Предизвикателства пред синхронизирането на процесите, 

процедурите и продуктите при планирането на операции на оперативно ниво във 

ВС на Р България с тези в НАТО. 

2.4.1. Организационни (институционални) предизвикателства. 

В съответствие с пълноправното членство на Република България в НАТО и 

произтичащите ангажименти, както и с изискванията в Националната отбранителната 

стратегия за защита и утвърждаване на националните интереси, страната ни е 

необходимо да провежда целенасочена и последователна отбранителна политика с 

цели: защита на суверенитета, сигурността, териториалната цялост и независимостта 

на страната с прилагане механизмите на колективната отбрана; участие в създаване 

благоприятна среда за реализиране на националните интереси; споделяне 

отговорностите като член на НАТО и ЕС чрез ефективен принос към колективната 

отбрана. 

Тук нашата държава като член на НАТО трябва да работи целенасочено, за да 

изгради и подобри част от националната си структура, за да повиши своята оперативна 

съвместимост, т.к. някои от структурите, развити в НАТО липсват или не работят с 

пълният си капацитет у нас. Едно такова предизвикателство е концепцията за 

„Развитие на познанието“ за заобикалящата ни среда (Knowledge Development), която 

е съвкупност от продължителни, съгласувани по време, гъвкави и мрежово обвързани 

дейности, които се провеждат на стратегическо, оперативно и тактическо ниво на 

командване и управление. Тяхната цел е да се поддържа непрекъсната осведоменост за 

обстановката в зоната на операцията, нейното анализиране, натрупване, 

разпространение и актуализиране, прогнозиране и оценка на възможностите от 

възникването на местни или регионални кризи и конфликти, които могат да бъдат 

потенциални рискове и заплахи за интересите на страната.  

В процеса на планиране на операции приоритет в дейността на всички органи 

представлява своевременното обработване и разпространение на актуална 

информация, необходима за самия процес. Във въоръжените сили разузнаването е 
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организирано в единен централизиран процес, но независимо от това, органите на 

други ведомства, структури и служби за сигурност на национално ниво, които са на 

различно подчинение, самостоятелно и некоординирано с въоръжените сили също 

добиват, обработват и съхраняват различен вид информация. Това налага 

синхронизиране на дейностите по разузнаване на всички ведомства, структури и 

служби. За по-пълно изясняване на обстановката и развитието на познанието за средата 

на сигурност е необходимо обединяване на усилията чрез общ информационен масив 

от данни и синхронизиране на дейностите на всички необходими органи и структури, 

които да имат достъп до него при спазването на определени политики за достъп. 

2.4.2. Оперативни предизвикателства.  

Постигането на успех в една операция се основава на съвместното усилие на 

компонентите заедно с останалите източници на невоенна мощ, обединени под единна 

командна структура. Същественото е, че успешните съвместни кампании и операции 

изискват всеобхватен подход за максимално увеличаване на общата ефективност на 

съвместните сили. Това гарантира оптималното използване на пълния спектър от 

способности. 

В рамките на една Съвместна операция обикновено последователно се 

извършват няколко етапа, които са (Анализ; Разработване на план на операцията; 

Създаване и подготовка на силите; Изграждане на логистична и медицинска 

поддръжка; Развръщане в зоната на операцията, за усилване или подмяна на 

действащите там военни сили; Изпълнение на операцията; Оценяване, преглед и 

коригиране на операцията, ако това се налага; Прекратяване и преход на операция; 

Установяване на поуки от практиката.) 

Тези етапи могат да съществуват непрекъснато или едновременно по време на 

операция (кампанията), както и някои от тях могат да се повтарят при необходимост. 

От съществено значение е да се вземе в предвид всеки един от тях. Планиращите екипи 

трябва да разполагат с възможно най-голяма свобода на действие за планиране и 

изпълнение на операциите в рамките на издадените и изпратени от старшата инстанция 

директиви и указания. 

Изброеният до тук обем от дейности и процедури определя изисквания и най-

вече предизвикателства по организацията, синхронизирането и ръководенето на 

дадената операция (кампания) – тяхната организационна и процедурна същност за 

оперативното ниво.  

Предизвикателствата за оперативно ниво се заключават и в това, че за 

постигането на успех се определя до голяма степен единното и споделено разбиране 

на средата, в която се действа. Такова разбиране се осъществява с приоритизиране на 
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задачите и разпределение на ресурсите, способност за оценка на хората и рискове и 

включва непрекъснат процес на преоценка на ситуацията.  

Всичко това налага по-голямо и детайлно прецизиране на всички дейности в 

процеса на работата, което усложнява и създава затруднения, като увеличава 

изискванията за качеството работа от планиращите органи. 

Друго такова предизвикателство, което може да се посочи е нивото на 

планиране на което се намират Съвместното командване на силите (СКС) и видовете 

въоръжени сили (СВ, ВВС, ВМС и СКСО). В Доктрината на Въоръжените сили на 

Република България (НП-01, 2017) се казва, че оперативното ниво на планиране на 

операции включва Съвместното командване на силите и Командванията на 

Сухопътните войски, Военновъздушните сили Военноморските сили и Съвместно 

командване на специалните операции. При планиране и провеждане на съвместни 

операции СКС осъществява оперативното планиране, а също така и командванията на 

СВ, ВВС, ВМС и СКСО. Не стои така въпросът обаче когато СКС трябва да генерира 

компонентни командвания, които командвания ще бъдат на тактическо ниво. На 

практика ако видовете въоръжени сили планират и провеждат самостоятелни операции 

са на оперативно ниво, но когато участват в съвместни операции в ролята на компонент 

и са пряко подчинени на Командващият на СКС (или друг назначен), генерираните 

компоненти от видовете въоръжени сили ще бъдат на тактическо ниво.  

2.4.3. Методологически предизвикателства. 

Прилагането на всеобхватния подход в разрешаването на съвременните кризи 

и конфликти е необходимо изискване с оглед на сложната среда и потребността от 

комбинираното и съвместно използване на инструментите на мощта от различните 

участници. Това, обаче, поставя на преден план редица изисквания и методологически 

предизвикателства, които не са маловажни. Едно от тези предизвикателства се оказва 

наличието на единно разбиране за всеобхватния подход от всички участници с 

оптимално изглаждане на културните и нормативните различия. 

В табличен вид (виж Таблица 2 на стр. 117 от дисертацията) са представени 

културните и нормативни различия между военните и невоенни участници на базата 

на направен литературен обзор на провежданите операции на НАТО и ЕС от края на 

XX и началото на XXI век. 

От една страна, културните различия между гражданските и военните 

участници са в спецификата при изпълнението на задачите. Докато гражданските 

участници изпълняват дейностите си без употребата на сила, военните участници се 

явяват пълна противоположност. От друга страна, разглеждайки въздействието върху 

средата, военните участници имат превес в това въздействие в сравнение с 

гражданските. Сравнявайки прозрачността на действията, гражданските участници 
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имат пълна прозрачност на действията, докато за военните тя е ограничена поради 

спецификата на дейностите. 

Друг вид различия са нормативните – участието на гражданския елемент в 

мисията се базира на наличните способности на организацията, съвпадащи с 

необходимите за операцията, и за тях не се изисква политическа легитимност, докато 

участието на военнослужещите е обвързано с политическа легитимност (мандат). 

Даденият мандат поставя законова и времева рамка за военнослужещите, определяйки 

правата, ограниченията и целите за постигане, а гражданските организации остават 

независими в рамката на провежданата операция. 

Друго методологическо предизвикателство, което може да се посочи е 

изпитването на затруднения при синхронизирането на процесите и процедурите при 

използването на различните източници на мощ (политически, информационен, военен 

и икономически), което оказва влияние върху Системата за управление при кризи в 

Република България. На практика, тази Система не е изградена в пълен обем и 

участието на различните граждански и други организации, изграждащи невоенният 

компонент при планирането на операции на оперативно ниво се затруднява 

значително. Като пример може да се посочи участието на областните управители и 

техните подчинени структури в общия процес на планиране на операцията. Процесът, 

може да се каже, че се изпълнява с голямо затруднение, т.к. в тези структури няма 

назначени експерти или ако има - то обемът от работа е много голям, а техният брой е 

недостатъчен. 

На следващо място като друго методологическо предизвикателство, пред което 

са изправени планиращите органи е при извършване на системния анализ в самото 

начало на процеса на планиране; формулиране на оперативния проблем и мисията; 

изготвянето периодичната оценка за напредъка на мисията (PMR) при оценката на 

операцията.  

За да бъдат преодолени тези предизвикателства трябва да се набележат някои 

основни насоки, които да бъдат отправни точки при търсенето на решения. 

Първо, съществува трудност при вземането на решение кога показателите се 

измерват най-добре с помощта на количествени или качествени техники. Второ, 

съществуват предизвикателство за качеството и надеждността на данните – 

независимо дали количествено или качествено. Трето, съществува 

предизвикателството да се определи подходящото ниво на агрегиране. Целите често се 

описват като съвкупност от ефекти на по-ниско ниво, които трябва да бъдат 

постигнати, всеки от които е свързан с един или повече показатели. Обединяването на 

подчинените показатели в метрика на по-високо ниво далеч не е тривиално. 

Обединяването на данни в съставна мярка може да прикрие някои важни 

характеристики на ситуацията. 
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Едно такова решение на тези предизвикателства може да бъде единното 

използване на софтуер за оценка на операцията. Такъв се използва отдавна при нашите 

партньори, а именно Tool for Operations Planning Functional Area Services, TOPFAS). 

Инструментът TOPFAS е набор от инструменти, който поддържа информационна база 

данни, която се използва при планиране и оценка за операции по интегриран начин на 

трите нива, на които се планират операциите. Той позволява на планиращите органи 

да работят съвместно и паралелно в процеса на планиране на операции. Необходимата 

информация при планиране е достъпна на командира по всяко време, за да се улесни 

интегрираното и синхронизирано планиране. TOPFAS е оперативно съвместим с 

няколко съществуващи инструмента за поддръжка на функционални услуги (напр. 

LOGFAS) и самият той се състои от три основни компонента - Инструмент за системен 

анализ (System Analysis Tool, SAT), Инструмент за планиране на операции (Operations 

Planning Tool, OPT) и Инструмент за оценка на кампаниите (Campaign Assessment Tool, 

CAT).  

 

ИЗВОДИ ОТ ВТОРА ГЛАВА  

1. Република България, като страна членка на НАТО, е възприела съюзната 

организационна структура за щабовете си на оперативно ниво, в които се следва т.нар. 

J-структура (J-Joint, CJ-Combined Joint). Но в организационен план има редица 

предизвикателства, които стоят пред националните щабове, като липсата на структури 

(отдели, центрове, секции и др.), които да са ангажирани с развитие на познанието, с 

информацията за средата на сигурност (най-вече за невоенните области (домейни)), с 

киберзащитата, със стратегическите комуникации, които са важни съвместни функции 

при провеждането на всяка една операция. 

2. Анализът на процесите и процедурите в щабовете на оперативно ниво в 

НАТО и в Република България разкрива, че в основата им се наблюдава определено 

припокриване. Но щабовете на оперативно ниво във Въоръжените сили на Република 

България са изградени на базата на националните ни документи и се наблюдават 

редица оперативни и функционални предизвикателства, касаещи най-вече 

взаимовръзките между отделните щабове с други агенции и ведомства (от невоенния 

компонент). 

3. Всеобхватният подход на теория подсказва използването на всички 

инструменти на мощта за разрешаване на съвременните кризи, но на практика неговото 

прилагане се оказва трудно. При прилагането му в национален формат на преден план 

излизат редица предизвикателства - организационни, оперативни и методологически, 

които водят до нарушена координация и взаимодействие между военния и невоенния 
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компоненти, а това не позволява да се постигане желания синергичен ефект при 

разрешаване на съответната криза или конфликт. 

 

ГЛАВА ТРЕТА: НАСОКИ ЗА УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ПРОЦЕСА НА 

ПЛАНИРАНЕ НА ОПЕРАЦИИ НА ОПЕРАТИВНО НИВО ВЪВ 

ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

Динамичната среда за сигурност изисква нейното навременно анализиране, 

своевременна превенция и адекватно противодействие на съвременните заплахи. Това 

налага единодушно използване на инструментите на мощта от военния и невоенния 

компонент. 

Управлението на кризи налага необходимостта да се търсят насоки за 

усъвършенстване на подходите, които се явяват и насоки за повишаване ефективността 

при планирането на операции на национално ниво. 

За целта на дисертационния труд е разработена методология за извършване на 

емпирично изследване по метода на експертните оценки, целящо да разкрие връзките 

и взаимодействията в рамките на процеса на планиране на операции на оперативно 

ниво в НАТО с този в Р България. Резултатите от изследването ще разкрият 

разминаванията в двата процеса и ще се търси предложение за синхронизирането им 

във възможно най-пълен обем, а също така ще бъдат изведени основни насоки за 

усъвършенстване на процеса на планиране на операции на оперативно ниво в 

национален мащаб. На базата на резултатите от изследването ще бъде предложен 

Модел за работа на Групата за планиране на съвместните операции, който да бъде 

успешно приложен при планиране на операции на оперативно ниво в Съвместното 

командване на силите и във видовете въоръжени сили. 

 

3.1. Изследване на експертни мнения за процеса за планиране на 

операции на оперативно ниво. 

Емпиричното изследване, проведено за нуждите на дисертационния труд е на 

основата на разработена методология за провеждане на емпирично изследване и 

въпросник-анкетна карта. Изследването включва качествена и количествена страна. 

Качествената страна обхваща съвкупност от структурирани интервюта и изведени 

мнения и препоръки, а количествената страна допълва формулираните хипотези чрез 

числови статистически заключения. 

Начинът на структуриране на въпросите в анкетната карта за провеждане на 

експертната оценка има за задача да се изследва същността и влиянието на 



29 

планиращите екипи по време на процеса на планиране на операции на оперативно ниво 

в обхвата на всеобхватния подход. 

Постигането на единно мислене и съгласие относно прилагането на 

всеобхватния подход и Директивата за всеобхватно планиране на операции в пълен 

обем би постигнало синергия в усилията на планиращите екипи (в състава на които са 

включени експерти както от военния компонент, така също и от невоенния компонент), 

което от своя страна първо,  би съкратило времето за изпълнение на поставените мисия 

и за постигане на определените цели и крайно състояние в дадената операция, и второ, 

би постигнало по-добра оперативна съвместимост между наши експерти в сферата на 

планирането на операции  и чуждестранни такива при планиране на операции в 

многонационални съюзни и коалиционни щабове. 

В разработеното изследване е заложена основната хипотеза, че при 

усъвършенстването на процеса на планиране на операции в национален формат в 

различни насоки, едно от които е уеднаквяване на документите, процесите и 

процедурите при планирането на операции на оперативно ниво, ще допринесе за по-

добрата оперативна съвместимост между въоръжените сили на страната ни и 

структурите на Алианса, и ще подобри екипността при вземането на решения. 

За реализиране на изследването бяха разработени методология за провеждане 

на изследването, въпросник за провеждане на експертна оценка на тема „Насоки за 

усъвършенстване на процеса на планиране на операции на оперативно ниво” 

(Приложение № 1 от дисертационния труд), работен план, инструментариум за 

добиване, обработка и анализ на получените резултати, методи за диагностика и анализ 

на изведените резултати. 

Разработената анкетна карта съдържа 20 въпроса, като някои от тях позволяват 

допълване, един е изцяло отворен, целящ изказване на мнение и извеждане на 

препоръки, насочени към създаването на групи за планиране между отделите в щаба. 

 

3.1.1. Методология на емпиричното изследване. 

За провеждане на емпиричното изследване са разработени тема, обект, предмет 

и цел на изследването, задачи за изпълнение, изследователска хипотеза и работен план, 

който е разделен на шест етапа. По-подробно методологията на изследването е описана 

в дисертационния труд.  

3.1.2. Анализ на резултати от емпиричното изследване. 

В проведеното емпирично изследване на базата на изготвения въпросник бяха 

размножени 110 броя анкетни карти, като анкетирани са общо 110 експерти в различни 

функционални области, свързани с планирането на операции и директно, и косвено. 

Анкетираните експерти работят в сферата на сигурността и отбраната. След анализ на 
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анкетните карти 102 са валидни и 8 невалидни (непопълнени), като последните бяха 

анулирани. 

Поради ограниченията за обема на автореферата, диаграмите от получените 

резултати от проведеното изследване към всеки въпрос и съответните изводи са 

представени в дисертационния труд. 

Като резултат от направения анализ на научния експеримент недвусмислено се 

доказа работната хипотеза, заложена в т. „3.1. Изследване на експертни мнения за 

процесът за планиране на операции на оперативно ниво“ 

3.1.3. Предложения за усъвършенстване на процеса на планиране на операции 

на оперативно ниво. 

Разгледаният процес на планиране на операции на оперативно ниво в 

дисертационния труд описва процесите и процедурите, които се извършват в него, но 

за да бъде по-широкообхватен той и на база опитът от нашите съюзници може да се 

направят следните предложения: 

1. По дефиниция оперативното ниво е „нивото, на което се планират, 

провеждат и осигуряват кампании и операции за постигане на стратегически цели 

на театъра и в зоната на съвместните операции“6. Към настоящия момент 

ангажиментите, които произтичат от това определение за оперативното ниво са, че то 

може да изпълни „планирането“, „провеждането“ и отчасти „осигуряване“ на 

бъдещата операция. Провеждането на операцията в национален формат, обаче, не е 

елемент от планирането на операции, за разлика от нашите съюзници от Алианса. За 

да бъде изпълнено това условие е необходимо на оперативното ниво да му бъдат 

делегирани допълнително права и отговорности, а именно фазите 5 и 6 (Изпълнение и 

Преход) да бъдат включени в националните ни, регламентиращи документи по 

планиране (доктрини и ръководства) като елемент от цялостният процес на планиране 

от оперативното ниво. По този начин максимално ще се синхронизират 

фазите/стъпките на процеса на планиране на операции на оперативно ниво в частта му 

за планирането и за провеждането на операции. 

2. Директивата за всеобхватно планиране в НАТО и етапите на планиране 

на операции на стратегическо ниво в Република България са уеднаквени, а също и до 

голяма степен действията в тях. Предизвикателството при уеднаквяването на фазите и 

действията идва от оперативното (съвместно) ниво, т.к. към момента при планиране 

на операции от СКС и видовете въоръжени сили се използва Ръководството за 

планиране на операции, част II. Ръководството се прилага за операции, които са 

                                              
6 Терминологичен речник на използваните термини и дефиниции в националните концептуални и доктринални 

документи на въоръжените сили към март 2022 г., С., 2022 
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национални, а при участие в съюзни и/или многонационални ще се използват приетите 

от организацията доктрини (ръководства, процедури). Като се вземе предвид, че при 

участие на въоръжени сили на Република България в съюзни или многонационални 

операции в процеса на планиране с мандат на НАТО, то неминуемо този документ ще 

бъде Директивата за всеобхватно планиране (COPD). Следвайки логическия път би 

било добре тази Директива да стане основа за разработване на нов планиращ документ 

при планиране на операции (напр. ново Ръководство за планиране на операции на 

оперативно ниво), с отчитане на националните ни особености в процеса на планиране. 

По този начин ще се постигне по-добра оперативна съвместимост на всички нива, 

което няма да създава допълнителни пречки при бързината във взаимодействието в 

нивата на управление.  

3. Информацията е ключов фактор при вземане на решение. Нейното 

добиване, анализиране, обработване и разпространение е приоритет на всяко едно 

ниво на управление. За извършване на процеса на всеобхватно разбиране за 

оперативната среда е нужна информация, надграждането на която се превръща в 

познание и то постоянно трябва да бъде развивано (Knowledge Development). В 

процеса на планиране на операции един от основните приоритети в дейността на 

всички органи представлява своевременното обработване и разпространение на 

актуална информация. За развитието на познанието за средата на сигурност е 

необходимо обединяване на усилията на всички ведомства, структури и служби, които 

събират и обработват информация в общ информационен масив от данни, от който 

могат да получават, добавят и актуализират данни при спазването на определени 

мрежови политики за достъп и различни нива на сигурност. 

4. Времето е друг ключов фактор при планирането на операции. С 

използването на автоматизирани информационни системи и подходящо програмно 

осигуряване се увеличава бързината на работа, респективно намалява времето за 

планиране. Едно решение на това предизвикателство може да бъде използването на 

софтуер за оценка на операцията, който нашите партньори от НАТО отдавна 

използват, а именно Tool for Operations Planning Functional Area Services, TOPFAS). 

Инструментът TOPFAS поддържа информационна база данни, която се използва при 

планиране и оценка за операции по интегриран начин на трите нива, на които се 

планират операциите. Също така, позволява на планиращите органи да работят 

съвместно и паралелно в процеса на планиране. За съкращаване на времето и 

увеличаване на синхронизацията е необходимо да бъдат обучени специалисти (военни 

и граждански), които да могат да работят с този софтуер. Процесът на обучение вече 

е започнал, а Военна академия е лидерът в обучението на офицерите от щабовете от 

трите нива на управление и е необходимо това да продължи, за да има достатъчно 

обучени експерти за работа със системата. 
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3.2. Необходимост от въвеждане на модел за работа на Групата за 

планиране на съвместните операции. 

Планирането на операции на всяко ниво на управление е сложен процес, който 

отнема изключително много време на планиращите екипи от назначение щаб 

(оперативен) за планиране и провеждане на операцията.  

За да се подобри координацията и взаимодействието между всички екипи 

(военни и невоенни) при планирането и провеждането на операции от голямо значение 

е тяхната работа по определен начин, който е утвърден от командира, което е ключов 

момент за повишаването на тяхната ефективност. Това могат да бъдат както различни 

стандартни процедури, така и разработени модели на работа. 

От направеното изследване може да се заключи, че е необходим модел за 

работа, който да синхронизира, хармонизира и допълва организацията в същата 

концептуална рамка на регламентиращите документи за планиране и провеждане на 

операции, които да бъдат валидни за всички процеси и процедури, изпълнявани в 

рамките на процеса на планирането на операции на оперативно ниво.  

Анализът на изследването ни води към извода, че в оперативното ниво се 

извършват огромни по обем и брой дейности, които са в непосредствена взаимовръзка 

и взаимозависимост помежду си, а също така и имат пряко отношение към действията 

на силите. Тази дейност обикновено се провежда за изключително кратко време, затова 

моделът за работа на основния участник в процеса на планиране на операции на 

оперативно ниво, именно Групата за планиране на съвместни операции, трябва да 

усъвършенства организацията на работа вътре в групата и в оперативния щаб като 

цяло, като следва да улеснява, допълва, и контролира дейностите по време на 

планирането на операцията.  

Необходимо е да бъде създаден гъвкав, лесен за управление и удобен 

механизъм за работа в оперативния щаб, който да гарантира ясното, бързо и детайлно 

изпълнение на процедурите в процеса на планиране на операцията. Той трябва да е 

съобразен с Процеса на планиране на операции на оперативно ниво в НАТО (NATO 

Operations Planning Process), Директивата за всеобхватно планиране на операции 

(Comprehensive Operations Planning Directive, ver. 3.0, 2021), както и със законите на 

Република България. 

Основна характеристика на предлагания модел е възможността за по-високо 

ниво на интегриране на обема от дейности между планиращите екипи, намаляване на 

риска от допускане на грешки, повишаване на ефективността на работа и създаване на 

възможност за по-добра координация в действията между военните и невоенните 

участници в процеса на планиране на операции на оперативно ниво.  
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3.3. Модел за работа на Групата за планиране на съвместните операции. 

Разработеният и предложен модел (Приложение № 2 от дисертационния труд) 

е на базата на породената необходимост от въвеждане на модел за работа на Групата 

за планиране на съвместните операции, от една страна за координация и 

взаимодействие между планиращите екипи вътре в групата, а от друга - с невоенните 

участници в процеса на планиране на операции.  

Моделът може да бъде приложен при планиране на операции, както в 

Съвместното командване на силите, така и във видовете въоръжени сили. За да бъде 

обаче унифицирано планирането на операции с тези от НАТО, е необходимо да 

синхронизира процесът за планиране на операции в национален формат с този процес 

в съюзен формат. Именно тук представеният модел се явява свързващото звено между 

двата процеса. Моделът се основава на фазите на планиране на операции на 

оперативно ниво в НАТО (NATO OPP) и Директивата за всеобхватно планиране на 

операциите (COPD ver. 3.0), регламентиращ дейностите, процесите, процедурите и 

взаимовръзките на участниците в процеса на планиране като се отчетат и 

националните особености в процеса на планиране. Моделът не е изчерпателен, най-

малкото поради това, че се получи в доста голям обем и не беше възможно в рамките 

на един дисертационен труд да се развие във възможно най-пълна степен, но може да 

бъде една добра основа за усъвършенстване на националните ни документи по 

планиране на операции на оперативно ниво и на целия процес по планиране на 

операции на оперативно ниво във ВС на страната ни. 

Фазите на планирането на операции (виж Фиг. 4 на стр. 49 от дисертацията) на 

оперативно ниво са предназначени за разработване на оперативни входни данни, 

продукти за планиране, директиви и заповеди, изисквани от стратегическото и 

компонентните нива.  

Различните фази на панирането подпомагат вземането на решения от 

оперативния командир, които са свързани с:  

- Разработване и поддържане на оценка на оперативната среда в 

потенциална или действителна оперативна зона. 

- Принос за разработването на стратегически варианти за военен отговор 

(MRO) в рамките на всеобхватния подход.  

- Разработване на оперативната мисия и оперативните задачи.  

- Проектиране на оперативната рамка от гледна точка на оперативните 

цели, линиите на операцията, критични условия, критични точки, оперативните ефекти 

и оперативните действия.  

- Синхронизиране на съвместни и комбинирани операции в сътрудничество 

с невоенни и други усилия извън НАТО.  
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- Предоставяне на оперативни оценки на оперативно ниво относно 

напредъка в постигането на оперативните цели, допринасяне за постигането на 

военностратегическите цели, както и крайното състояние на НАТО.  

- Планиране на преход и прекратяване на военните действия. 

Във Фаза 1 – Начална ситуационна осведоменост за 

потенциална/съществуваща криза, ГПСО трябва да поддържа определено ниво на 

осведоменост за оперативната обстановка в определената зона на интереси, както и да 

подпомага SACEUR при неговите действия във Фаза 1 на стратегическо ниво. Фазата 

започва с поставянето на задача от SACEUR, като резултат от „хоризонта на 

наблюдение” в обхвата на SHAPE или по заповед на командира на определения JFC за 

отговорност в тази зона. На базата на постъпващата информация се взема решение 

какви оперативни дейности са подходящи да бъдат извършени. Ако Командирът и/или 

неговата група биват оповестени, тогава той ще отдаде заповед или указания за 

провеждане на конкретни оперативни действия и е възможно да се премине и към фаза 

2. В противен случай може да се върне към постоянното наблюдение и в определен 

момент отново да се извършат такива оперативни действия, ако е настъпила промяна 

в ситуацията. 

Във Фаза 2 – Оперативна преценка на стратегическата среда, след като 

ГПСО получи предупредителната заповед от стратегическото ниво, трябва да оцени 

стратегическата оценка (SSA), да направи анализ на първоначалните ВВО и да изпрати 

предупредителни заповеди по подчинените щабове. Освен тов,а задължение на ГПСО 

е да изготви първоначални указания на командира, да активира оперативните органи 

при отговор на криза и да инициира процеса на Всеобхватно разбиране за оперативната 

среда. В края на фазата ГПСО трябва да представи обобщен анализ, съображенията и 

предложените оперативни съвети (които по-късно да изпрати на SACEUR), по 

отношение на оперативната приложимост на ВВО, а също така и кратко резюме на 

основните им заключения, опасения и съвети за всеки вариант.  

Във Фаза 3 – Оперативна оценка, ГПСО имат особено отговорна задача, като 

следва да определят оперативната мисия, цели и задачи; да определят въздействието и 

взаимодействието на оперативните фактори на средата, да разработят варианти за 

действие; да изготвят оперативния дизайн и същият да бъде представен и одобрен от 

командира на операцията. Документите, които трябва да бъдат изготвени и анализите, 

които трябва да бъдат извършени от функционалните групи са изключително много, а 

времето, с което се разполага в повечето случаи е критично малко (за варианта на 

кризисно планиране). Именно затова, в основата на фаза 3 е бързата и адекватна работа 

на ГПСО с цел съкращаване на времето за планиране като това да не е за сметка на 

анализите и документите, които се изготвят. 
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Във Фаза 4 – Разработване на План за операцията, ГПСО на основата на 

детайлизирания вариант за действие от фаза 3 изготвя концепция на операцията и 

впоследствие оперативния план за операцията. Основна задача на ГПСО е да направи 

преглед на цялата информация по отношение на кризата и в резултат на това 

разработената концепция трябва да отговаря на стратегическото намерение на 

SACEUR, да подкрепя постигането на стратегическите цели и крайното състояние на 

НАТО. Също така ГПСО трябва да има изготвени анекси към концепцията, и 

съответно оперативни план, изготвени поддържащи планове и да се направи 

взаимодействие с невоенните участници в процеса на планиране. В края на фазата 

ГПСО ще представи оперативния ОПЛАН на SACEUR за утвърждаване и последващо 

изпълнение, като за да се изпълни този план трябва да има Директива за изпълнение 

на NAC (NED, NAC Execution Directive) и Активираща заповед на SACEUR (ACTORD 

на SACEUR). 

След получаване на Директива за изпълнение ГПСО започва Фаза 5 – 

Изпълнение. Тук групата е ангажирана с плавното започване и фактическото водене 

на операцията. Установява се бойният ритъм, като ГПСО участват в различни и срещи 

и брифинги. Изисква се както командване и управление на силите, така и 

взаимодействие с другите невоенни средства за провеждане, интегриране, 

координиране и синхронизиране на действията, които да създават желаните ефекти.  

По време на фазата ГПСО извършва периодична оценка на мисията, насочена 

към измерване на ефективността на техните действия при създаване на желаните 

ефекти, установяване на критичните условия и постигане на оперативните ефекти. Въз 

основа на тези оценки на операцията ГПСО може да прегледа и коригира плана. 

Основните действия на ГПСО във Фаза 6 – Преход са изготвяне и предоставяне 

на становища за подпомагане на SACEUR при вземането на решения за преход и 

приключване на операцията, координация и сътрудничество между всички участници 

в театъра на операцията. Отговорност на групата е и предоставянето на указания на 

командира за улесняване на прехода, включително минимизиране на рисковете и 

негативните ефекти върху стабилизирана криза. ГПСО също така трябва да има и 

разработен оперативен план за прехода, в който да е описано по какъв начин да стане 

изтеглянето на силите и предаването на отговорностите (към страната домакин). 

Предложеният в дисертационния труд модел описва основните дейности, които 

следва да се изпълняват от военните и невоенните участници в процеса на планиране 

на операции. Той разглежда подробно процесите, които се извършват в оперативния 

щаб по време на планирането, провеждането и приключването на операцията и 

допринася за уеднаквяване на схващанията за същността на процеса на планиране на 

операции от различните военни и невоенни планиращи екипи, НО НЕ ПРЕТЕНДИРА 
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ДА БЪДЕ ИЗЧЕРПАТЕЛЕН, т.к. при планирането има редица особености, които 

предложеният модел не може да обхване. 

 

ИЗВОДИ ОТ ТРЕТА ГЛАВА 

1. Анализът на проведеното емпирично изследване недвусмислено показва 

необходимостта от усъвършенстване на процеса на планиране на операции на 

оперативно ниво във въоръжените сили на страната ни. Чрез приемане на Директивата 

за всеобхватно планиране на операции на НАТО, като основа за разработване на 

националните документи за планиране на операции, ще се уеднаквят процесите и 

процедурите между националните и съюзните щабове от една страна, а от друга ще се 

повиши взаимодействието и координацията с други щабове, служби, агенции и 

ведомства, участващи в процеса на планиране. 

2. Добиването, анализирането, обработването и разпространението на 

информация за средата на сигурност е от съществено значение за процеса на планиране 

и провеждането на операциите. В съюзен формат това е реализирано, чрез включване 

на процеса за развитието на познанието като задължителен елемент от цялостния 

процес по управление на кризи и планиране на съвместни операции. За 

усъвършенстване на процеса на планиране на операции на оперативно ниво във 

въоръжените ни сили следва да се създадат съответните структури, които да са 

ангажирани с този процес – развитие на познанието за средата на сигурност. 

3. Усъвършенстването на процеса на планиране на операции в национален 

формат следва да бъде в ясна посока за разработване на нов национален доктринален 

документ, който да развие цялостния процес по управление при кризи и да даде 

възможност, чрез неговото прилагане да се постигне желания синергичен ефект при 

прилагането на различните инструменти на националната мощ – военни и невоенни. 

4. Предложеният Модел за работа на групата за планиране на съвместни 

операции (ГПСО) неминуемо ще улесни работата на планиращите екипи от 

оперативното ниво, тяхната координация и взаимодействие. Чрез неговото прилагане 

ще се усъвършенства процесът на планиране на операции във ВС на страната ни, като 

това ще доведе до много по-добро синхронизиране на действията на войсковите 

формирования с останалите (невоенни) участници при провеждането на всяка една 

съвместна операция. 
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ОБЩИ ИЗВОДИ 

1. Анализираните документи по планиране на операции в НАТО описват в 

детайли планирането, имат ясна пирамидална структура и подкрепят Процеса на 

управление на кризи на НАТО (NCRP). В Република България също е ясна 

пирамидалната структура на тези документи, но направените сравнителни анализи на 

съюзните и националните документи показват, че в националните ни документи 

липсват напълно фазите „Изпълнение“ и „Преход“, което е сериозна предпоставка, 

освен за невъзможността да се постигне синхрон между националните планиращи 

екипи със съюзните (в НАТО), но и за сериозни разминавания при подготовката и 

провеждането на всяка една съюзна операция или кампания с наше участие. 

2. Наличието на различия при планирането на операциите на оперативното 

ниво на национално и съюзно ниво налага необходимостта от преглед на 

съществуващите национални документи в областта на планирането. Анализите ни 

разкриват, че усъвършенстването на процеса на планиране на операции в национален 

формат неминуемо следва да бъде в посока за създаване на нов документ, който да 

включва в процеса на планиране на операции както военните, така и гражданските 

експерти, позволяващ използването на всички източници на национална мощ на 

основата на всеобхватния подход. 

3. При прилагането на всеобхватния подход при управлението на кризи в 

национален формат се появяват редица предизвикателства – организационни, 

оперативни, методологически, които водят до не добра координация и взаимодействие 

между основните елементи, изграждащи националните отбранителни способности – 

военния и невоенния компонент, което от своя страна не позволява да се постигне 

синергичен ефект при разрешаване на съответната криза или конфликт. 

4. Проведеният научен експеримент доказва работната хипотеза, че 

уеднаквяването на националните документи по планиране на операции със съюзните 

такива е едно от направленията за повишаване на оперативната съвместимост между 

въоръжените сили на страната ни и структурите на Алианса, а това от своя страна ще 

подобри екипността при вземането на решения и качеството на изготвяните 

планиращи документи.  

5. Планирането и провеждането на операции в отговор на кризи в 

съвременните условия изисква въвеждане на нов механизъм за организация на 

работата и управление на процесите, който да позволява възможно най-пълното 

използване на военни и невоенни способности. Този подход налага прилагане на нови 

техники, процеси и процедури за усъвършенстване работата на планиращите екипи на 

оперативно ниво. Предложеният Модел за работа на Групата за планиране на 



38 

съвместни операции, представлява една добра основа за усъвършенстване на 

процесите и процедурите при планиране и провеждане на всяка една такава операция. 

6. Чрез прилагането на Модела за работа на Групата за планиране на 

съвместни операции ще се усъвършенства процесът на планиране на операции на 

оперативно ниво в национален формат, чрез подобряване на взаимодействието и 

координацията между планиращите екипи и групи, чрез по-пълен обхват и контрол на 

извършваните дейности и съкращаване на времето за работа. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Настоящата среда за сигурност е изключително динамична и несигурна, 

характеризираща се с променливост, сложност и неяснота. Тя се оказва голямо 

предизвикателство пред НАТО и в частност пред Република България. Приетата в 

Мадрид през тази година нова Стратегическа концепция на НАТО определя неговите 

основни задачи, възпиране и отбрана, превенция и управление на кризи и кооперативна 

сигурност като ключови за следващите 10-15 години, изпълнението на които ще 

продължат да гарантират колективната отбрана и сигурността на всички страни-

членки. 

Синхронизирането на процеса на планиране на операции в Република България 

с този на НАТО от една страна, и повишаването на координацията и взаимодействието 

между различните участници от друга, ще увеличат синергичния ефект в цялостната 

обща рамка на управлението при кризи. Споделянето на единна визия за постигането 

на набелязаните цели и крайното състояние е приоритет номер едно на всички 

планиращи екипи от всички нива на управление, участващи в процеса на планиране на 

операции. 

Подобряването на системата за управление на кризи в Република България и 

конкретно на процеса за планиране на операции на оперативно ниво, който е 

неразривно свързан с тази система, е необходимо условие за повишаване на нейната 

функционалност и интегрирането ѝ в системите за управление на кризи на НАТО и 

Европейския съюз. 

Предложеният „Модел за работа на Групата за планиране на съвместните 

операции при планиране и провеждане на операции“ цели да уеднакви планирането на 

операции на оперативно ниво в Република България с този на НАТО, като включи 

допълнително етапите по изпълнение и приключване на операцията в общия процес на 

планиране, с което да повиши оперативната съвместимост и да се усъвършенства 

процеса на планиране с предложените насоки. 

За да бъдат приложени предложените насоки за усъвършенстване на процеса 

на планиране са необходими промени в доктрините и ръководствата по планиране на 

операции, мениджърски умения за управление на промените и съответната 
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координация и контрол. С направените предложения ще бъде изградено единно 

разбиране за управлението на дадена криза на основата на всеобхватния подход, както 

и, че нито една съвременна криза не е в състояние да бъде разрешена и управлявана 

само и единствено от един-единствен източник на национална и съюзна мощ, а е 

необходимо да има всеобхватен поглед върху нейното разрешаване. 

 

IV. СПРАВКА ЗА ПРИНОСИТЕ OT ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

Научни приноси:  

1. Обогатена е теорията, касаеща същността и основните моменти от процеса 

на планиране на операции на оперативно ниво, което е обвързано с прилагането на 

всеобхватния подход от въоръжените сили на Република България. 

2. Дефинирани са предизвикателства пред синхронизирането на процесите, 

процедурите и продуктите при планирането на операции на оперативно ниво във 

въоръжените сили на Република България с тези в НАТО и са предложени направления за 

тяхното преодоляване. 

 

Научно-приложни приноси: 

1. Разширен е понятийният апарат, отнесен към процесите и процедурите при 

планиране на операции на оперативно ниво във въоръжените сили на страната ни, като 

същевременно е свързан с използването му от основните инструменти на националната ни 

мощ. 

2. Разработен е Модел за работа на Групата за планиране на съвместни 

операции, който подпомага координацията и взаимодействието между военните и 

невоенни участници при планиране и провеждане на операция на оперативно ниво и 

същевременно повишава ефективността им. 

  



40 

V. НАУЧНИ ПУБЛИКАЦИИ, СВЪРЗАНИ С ДИСЕРТАЦИЯТА 

1. Станчев С., Планиране на операции на оперативно ниво - Съпоставка 

между Директивата за всеобхватно планиране на операции в НАТО (COPD v2.0) и 

националното Ръководство за планиране на операции част II – оперативно ниво., 

Сборник от доклади от годишната научна конференция  на факултет „Национална 

сигурност и отбрана”, „Съвременни предизвикателства пред сигурността и отбраната“, 

ВА „Г. С. Раковски“, 2018, ISBN 978-619-7478-14-3, втора част, с. 97-103 

2. Станчев С., Архитектура на доктрините при планирането на операции в 

НАТО, Сборник от доклади от международна научна конференция „Дългосрочни 

предизвикателства за развитие на средата на сигурност и изграждане на способности 

на въоръжените сили“, ВА „Г. С. Раковски“, 2019, ISBN 978-619-7478-34-1, том 1,           

с. 215-219 

3. Станчев С., Възможности за планиране и постигане на ефекти в 

операциите., Сборник от доклади от международна научна конференция „Сигурност - 

отбрана, наука, индустрия“, Част втора, ВА „Г. С. Раковски“, 2020, ISBN 978-619-7478-

58-51, с. 32-35 

 

VІ. ДЕКЛАРАЦИЯ 

Декларирам, че дисертационният труд „Насоки за усъвършенстване на процеса 

за планиране на операции на оперативно ниво” е изцяло авторски. При неговото 

разработване не са ползвани чужди публикации и разработки в нарушение на 

авторските права. Посочени са всички използвани литературни източници, статии, 

публикации, документи и информация. 



RAKOVSKI NATIONAL DEFENCE COLLEGE 

“NATIONAL SECURITY AND DEFENCE” FACULTY 

“JOINT OPIERATIONS AND PLANNING” CHAIR 

 

 

MAJOR STANIMIR STOYANOV STANCHEV 

 

 

 

 

 

GUIDELINES FOR IMPROVING THE OPERATIONS PLANNING PROCESS 

AT THE OPERATIONAL LEVEL 

 

 

SUMMARY OF THE DISSERTATION 

for acquisition of educational and scientific degree “Doctor” 

in the sphere of higher education: 9. “Security and Defence”, 

professional field: 9.2. „Military Affairs ”, 

post-graduate program „Organization and Management of the Armed Forces” 

 

Mentor 

Colonel Stoyan Georgiev Stoychev, associate professor, Ph.D. 

 

 

Sofia • 2022 



2 

The dissertation was discussed at a meeting of the chair “Joint Operations and 

Planning”, faculty “National Security and Defence” at Rakovski National Defence 

College in Sofia on 19 September 2022 and was proposed for defence in front of panel of 

experts. 

The author is an assistant in the same chair. The research and the work on the 

subject were performed at Rakovski National Defence College and structures ot Ministry 

of Defence. 

The dissertation consists of 183 standard pages (main body), 361 standard pages 

(with annexes and the sources); the sources include 68 entries altogether, out of which 26 

are in English language, 26 are in Bulgarian language and 16 internet sources; the tables 

are 2; the diagrams are 24; the annexes are 2. The tasks of the dissertation are realized in 

three chapters. 

Number of publications prior to the dissertation – 3. 

The defence of the Ph.D. thesis will be on 30.11.2022 at 14.00 in academic hall  

“A-3” in Rakovski National Defence College. 

The materials for the defence of the Ph.D. thesis are available to those interested 

on the website of the Military Academy “G. S. Rakovski” https://rndc.bg/zashtiti/. 

 

Reviewers: 

1. ________________________________________________ 

2. ________________________________________________ 

 

Author: Major Stanimir Stoyanov Stanchev 

Topic: GUIDELINES FOR IMPROVING THE OPERATIONS PLANNING 

PROCESS AT THE OPERATIONAL LEVEL 

 

Number of copies: 3  

Printed on: 03 October 2022 

Published in Rakovski National Defence College   

https://rndc.bg/zashtiti/


3 

I. GENERAL CHARACTERISTIC OF THE DISSERTATION 

The global security environment is constantly evolving and changing from NATO's 

inception to the present. In these objective historical circumstances, NATO has successfully 

adapted to changes in the international environment. It has achieved expansion of its agenda, 

change in policies, geographical expansion and adaptation of its Strategic Concept to the 

specific historical conditions or political realities. History shows that the preparation and 

approval of any strategic concept is associated with cardinal changes in the world or Europe.  

In this environment, global and regional organizations are of particular importance in 

maintaining international peace and security, led by the United Nations (UN). Both by 

participating in such structures and in their support, NATO member states remain ready, on 

a case-by-case basis, to contribute to effective conflict prevention, to actively engage in crisis 

management of various natures, to conduct various types of operations, including those 

outside Art. 5 of the Washington Treaty. What remains clear is the key role of the UN and 

related international organizations in legitimizing operational responses and sanctioning the 

resolution of future crises. All of this emphasizes the need for close cooperation between all 

actors in the international response and the need to recognize the interdependence of all 

elements of national and allied power sources, and of the various (military and 

civilian/civilian) efforts of the international community. 

In the last twenty years, the Bulgarian army has faced a number of challenges. Along 

with ensuring national security, the army faces tasks such as reforming the structure of the 

troops and forces, rearming, preparing them for participation in the collective Euro-Atlantic 

security system and gradually increasing the contribution of the Bulgarian army to the 

maintenance of international peace and security. Planning, conducting, reporting and 

analyzing the training of commanders, staffs, troops and forces are essential processes that 

determine the responsibilities, rules, procedures and basic output documents that are used in 

connection with organizing the training of military units to fulfill the commitments made to 

the Euro-Atlantic pact, to the EU and ensuring the sovereignty of the Republic of Bulgaria. 

The current aspects of the dissertation stems from the fact that the transformation 

processes in a global aspect have an impact on the system for protecting the national security 

of the Republic of Bulgaria. This directly affects both the capabilities of the structures 

involved in ensuring the security, defense and territorial integrity of the state, as well as the 

necessity of application of new approaches in their work and planning of their activities. A 

necessary direction to increase the potential of the structures is to improve the implementation 

of the comprehensive approach in taking correct political-military decisions, both at the 

strategic and operational levels of management. A decision at the executive, operational level, 

goes through the process of planning, preparing and conducting every single operation in 

response to crises of different nature and intensity. 
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The application of the comprehensive approach in NATO at the different levels of 

management, apart from as a process and procedures for planning and carrying out specific 

tasks, is also an integral part of civilian expertise in this multi-spectral process in a modern 

operation, equally aimed at all participants in the conflict situation and contributes to the 

interaction between state structures and departments, civilian organizations and the armed 

forces in the area. The main goal of applying this approach is to achieve an ever more 

complete and comprehensive synergy in coordinating the actions of all participants and all 

instruments of power to reach in the most acceptable and fastest way the end state determined 

by the national leadership of the country and from the alliance structures at the political and 

military level - the North Atlantic Council of the Alliance, the EU Security Policy Committee, 

supported by the analyzes and proposals of the Military Committees of the two alliances.  

The experience of the past years shows that this is a difficult and long process, 

requiring a huge effort from all instruments of power used in an operation to manage and/or 

respond to crises and structures in the conflict area. From the interaction and coordination of 

the civilian instruments of power, the civilian component with the military ones, they are 

expected to perform integrated joint actions and activities that are an integral part of the 

ongoing operation, at the same time in the entire spectrum of conflicts and crises - from 

combat operations to conducting a large-scale humanitarian operation and building the 

infrastructure of the assisted country.  

The dissertation provides an opportunity to further develop and enrich the existing 

theory on the problem and to make practical-applied proposals regarding the clarification of 

the main processes and procedures, the main principles in the planning of operations, both in 

a national format and in a modern joint multinational operation in response to a crisis. 

The above allows to formulate the following scientific problem: there is a discrepancy 

in the planning of operations at the operational level in a national and multinational format, 

but the same is able to be synchronized by different methods and by applying specific 

measures in different directions, which will improve the entire process of operational 

planning of operations in a national format. 

There is the limitation that the statements placed in the Doctrine for planning 

operations, and subsequently in the Planning operations manuals, are applied when 

conducting national operations, and when participating in multinational operations, the 

doctrines, directives and procedures. This limitation is likely to have a negative impact on 

the planning staff, as it will take time to study and apply the allied doctrinal documents in 

their joint work. Therefore, it is necessary to overlap the national with the allied documents 

and working only with the allied ones.  
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It is necessary to synchronize the existing legal framework and planning documents 

with those of the Alliance. In this way, the interoperability of the Bulgarian military personnel 

when working in multinational headquarters or mandated positions will be increased. 

The research thesis: the improvement of the process of planning operations in a 

national format in various directions, one of which is the synchronization of documents on 

planning operations, will contribute to better interoperability between the armed forces forces 

(AF) of our country and the structures of the Alliance, for a better and correct understanding 

of the process on the part of the planning authorities, with the participation of our 

representatives, and will improve teamwork in decision-making . 

The object of research in the dissertation work is the NATO Crisis Management 

System. 

The subject of research in the dissertation is the process of planning operations at 

the operational level in the Republic of Bulgaria . 

The purpose of the present dissertation is to examine the process of planning 

operations at the operational level in the Armed Forces of the Republic of Bulgaria and in 

NATO, and to propose guidelines for its improvement. 

 

For the achievement of the purpose of the dissertation the following research tasks 

have been assigned: 

1. To research and analyze the main national and alliance documents in NATO for 

planning operations at the operational level and to bring out the main theoretical statements 

in them, in which there are discrepancies or differences concerning the process for planning 

operations at the operational level. 

2. To examine and analyze the processes and procedures used in the planning of 

operations at the operational level in NATO and in our Armed Forces, and on this basis to 

identify the main challenges facing national planning teams at this level. 

3. Based on a theoretical and empirical analysis of the national processes and 

practices applied by the planning teams at the operational level, to systematize and propose 

guidelines for improving the process of planning operations (at the operational level) in the 

Armed Forces of the Republic of Bulgaria. 

 

Bearing in mind the multidirectionality of the research, when solving the tasks set to 

achieve the goal of the dissertation, are adopted the following restrictions: 

- the documents under consideration have been officially accepted by NATO and 

ratified by the Republic of Bulgaria 
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- officially adopted national documents concerning the planning of operations in 

the armed forces are considered 

- documents with classified information in them are not used 

- the process for planning operations in NATO and in the Armed Forces of our 

country and proposals for its improvement will cover only the operational level 

 

Methodology of the research. Approaches and methods. 

In order to achieve the intended purpose and solve the specified tasks, general 

scientific methods and research approaches will be used, such as literature review, 

systematic approach, process approach, empirical research, analysis, synthesis, comparison. 

The method of expert evaluations based on a questionnaire and a interview was also used. In 

the analysis of the data from the empirical study, the statistical methods of quantitative and 

qualitative analysis were applied. 

 

First chapter describes doctrinal positions in development on the foundational ones 

documents by planning on operations in NATO and in the Republic Bulgaria. It is made 

chronological review in development on approaches for planning on operations like the 

original one approach "effects-based operations" develops into an "effects-based approach to 

operations", which is the basis for the creation on the Comprehensive Operations Planning 

Directive. Examined are the architecture on presented doctrines, their responsibility and 

obedience, and also as well as the different ones categories planning and types plans which 

everything develop in the various stages (before and during) of the crisis. The doctrinal 

documents presented concerning planning on operations on operatively level in NATO and 

the Republic of Bulgaria are in detail analyzed and by the ones made analyses, are reveal the 

discrepancies or the differences concerning the process for planning on operations on 

operational level. 

In second chapter on the base on the regulators documents which were in detail 

analyzed in first chapter are researched and analyzed the organization, processes and 

procedures by planning on operations on national and allied level. On front plan are brought 

out duties and responsibilities on the Joint Operations Planning Group, which is the main 

moving body by time on the planning and is done similarly comparison on theirs work in 

national and allied scale. On the base on the made thorough analysis on the organization, 

processes and procedures are brought out challenges (organizational, operational and 

methodological) which are standing in front of our Armed Forces, the removal or the 

minimization, of who will bring to improvement on coordination and interaction between 

military and non-military component. 



7 

In the third chapter is held empirically research on the foundation on developed 

methodology and questionnaire-survey map. The research includes qualitative and 

quantitative side. The quality side covers totality from structured interviews and brought out 

opinions and recommendations, and the quantitative side complements formulated 

hypotheses through numerical statistically conclusions. From the done analysis on the results 

are made proposals for improvement for the planning operations process on operational level 

in the Republic Bulgaria. A "Joint Operations Planning Group Manual by time on planning 

on operations" is proposed. The Manual is targeted to improve on now the acting one 

document "The Guide by planning on operations, part II- operational level”, expanding a on 

his range with phases on conducting on the operation and her transition, respectively 

"Execution" and "Transition". 

In conclusion does summary on achieved results and emphasizes that in the dynamic 

modern environment on security are necessary specific measures, which should be adequate 

on present and future conditions. Exactly the synchronization on the process on planning on 

operations in the Republic Bulgaria with this one of NATO and the raising on coordination 

and interaction between the different ones participants will increase the synergistic effect in 

the overall common frame on the process on planning on operations, which will be guarantor 

for the achievement on the marked ones goals and the ultimate status. 

The results of the scientific research can find application in the development of 

normative documents related to the national planning of operations, contribute to the 

improvement of the training and preparation of military and civil forces personnel working 

in the field of operations planning at the operational level, and from there to develop and 

enhance capabilities, not only for military but also for civilian specialists. 

The dissertation complies with ISO 7144:2011 "Documentation - Presentation of 

theses and similar documents". The quotations of information sources comply with ISO 

690:2021 "Information and documentation - Guidelines for bibliographic references and 

citations to information resources". The enumeration of sections and sub-sections complies 

with ISO 2145:1999 "Documentation - Numbering of divisions and subdivisions in written 

documents". 

 

II. STRUCTURE AND CONTENTS OF THE DISSERTATION  

  1. Structure of the dissertation 

The dissertation consists of an introduction, three chapters with conclusions to each 

chapter, general conclusions, conclusion and appendices. 

In the introduction, the significance and the topical aspects of the theme are presented 

and substantiated; the focus is on the main problem, the leading hypothesis, the object, the 
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subject, the purpose, the tasks for verification of the hypothesis and fulfillment of the purpose, 

the approach and the methodology of the research, the imposed limitations, as well as the 

degree to which the problems were explored under which the present study is carried out. 

In the first chapter is solved a first research a task a through analysis of doctrinal 

documents for planning on operations in NATO and in the Republic of Bulgaria. 

In the second chapter, the second research task was solved by studying the processes 

and procedures arising from the documents on planning operations in NATO and in the 

Armed Forces of the Republic of Bulgaria, and challenges for the national planning teams 

were presented. 

In the third chapter, the third scientific and research task was solved by conducting 

an empirical study and, based on the analysis, guidelines were proposed for improving the 

process of planning operations at the operational level in the Republic of Bulgaria.  

 

  2. Contents of the dissertation 

INTRODUCTION 

CHAPTER ONE: THEORETICAL ASPECTS AND ANALYSIS OF THE MAIN 

NATIONAL AND ALLIED DOCUMENTS IN NATO FOR PLANNING OPERATIONS  

1.1.  Doctrinal views on planning NATO operations and their development.  

1.2.  NATO Operations Planning Architecture  

1.3.  Categories and types of planning in NATO. 

1.4. Analysis of the NATO Crisis Management System and the basic doctrines 

for planning NATO operations. 

1.4.1. Analysis of the NATO Crisis Response System 

1.4.2. Analysis of the NATO Operations Planning Process 

1.4.3. Analysis of the Allied Joint Doctrine For The Planning Of Operations 

(AJP-5А)  

1.4.4.  Analysis of the Comprehensive Operations Planning Directive. 

1.5. Analysis of national operational planning documents. 

1.5.1. Analysis of the Doctrine for Planning Operations (NP-5 ed. A) 

1.5.2. Analysis of the Operations Planning Manual Part II - Operational Level 

(Ed. A) (2021) 

CONCLUSIONS TO CHAPTER ONE 

CHAPTER TWO: OPERATIONS PLANNING PROCESSES AND PROCEDURES 

AT THE OPERATIONAL LEVEL IN NATO AND IN THE ARMED FORCES OF THE 

REPUBLIC OF BULGARIA 

2.1. A study of the organization, processes and procedures of operations planning 

at the operational level in NATO. 

2.1.1. Organization, Processes and Procedures in Comprehensive Operational 

Planning Directive (COPD v. 3). 
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2.1.2. Organization, Processes and Procedures in Allied Joint Doctrine For The 

Planning Of Operations (AJP-5). 

2.2. Study of the organization, processes and procedures in planning operations 

at the operational level in the Armed Forces of the Republic of Bulgaria. 

2.2.1. Organization, processes and procedures in operations planning according 

to Doctrine for Planning Operations (NP-5 ed. A)  

2.2.2. Organization, processes and procedures in planning operations according 

to Operations Planning Manual Part II - Operational Level (Ed. A). 

2.3. Comparison of the scope of operational level operations planning documents in 

international and national formats. 

2.4. Challenges to the synchronization of processes, procedures and products in the 

planning of operations at the operational level in the Armed Forces of the Republic of 

Bulgaria with those in NATO. 

2.4.1. Organizational (institutional) challenges  

2.4.2. Operational challenges.  

2.4.3. Methodological challenges.  

CONCLUSIONS TO CHAPTER TWO 

CHAPTER THREE: GUIDELINES FOR IMPROVING THE OPERATIONS 

PLANNING PROCESS AT THE OPERATIONAL LEVEL IN THE ARMED FORCES OF 

THE REPUBLIC OF BULGARIA 

3.1. Conducting a research by using Expert opinion on the operations planning 

process at the operational level. 

3.1.1. Methodology of empirical research. 

3.1.2. Analysis of empirical research results.  

3.1.3. Proposals for improving the operations planning process at the 

operational level. 

3.2. Need to introduce a Joint Operations Planning Group Manual. 

3.3. Joint Operations Planning Group Manual. 

CONCLUSIONS TO CHAPTER THREE 

GENERAL CONCLUSIONS 

RECAPITULATION 

LIST OF SOURCES 

LIST OF THE ABBREVIATIONS IN THE DISSERTATION 

LIST OF ANNEXES 
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ІІІ. SYNOPSIS OF THE CONTENTS OF THE DISSERTATION 

 

CHAPTER ONE: THEORETICAL ASPECTS AND ANALYSIS OF THE MAIN 

NATIONAL AND ALLIED DOCUMENTS IN NATO FOR PLANNING 

OPERATIONS 

1.1. Doctrinal views on planning NATO operations and their development. 

The development of modern military concepts that influence doctrinal documents and 

some of the planning approaches are intertwined, on the one hand, with the development of 

military thinking and theory based on military operations conducted from the end of the Cold 

War to the present day, and on the other hand with civil emergency planning.  

One from the most influential and discussed concepts is the concept for planning on 

Operations based on effects (Effects-Based Operations - EBO), which later everything 

develop and rename on Approach to operations based on effects (Effects-Based Approach to 

Operations - EBAO). 

The concept for Effects-Based Operations has been developed from US Air Force 

basis on theirs experience from previous ones operations like operation "DESERT STORM" 

(Iraq 1991), operation "ALLIED FORCE" (Kosovo / Serbia 1999), operation "ENDURING 

LIBEROM" (Afghanistan 2001) and operation "IRAQI FREEDOM" (2003).  

In 2008, the concept for Effects-Based Operations it was discontinued in the US 

army. Like one from the motives for this everything determines that is challenged confusion 

in the joint forces and environment their multinational partners. According to them the 

concept for Effects-Based Operations is incorrect applied and excessive, to such degree that 

in fact rather hinders than helps for joint operations.  

In 2010, the Military committee of NATO ( Military Committee – MC) comes out 

with a position about thinking based on effects that it has evolved from comprehensive 

political-military concept in an approach that everything strive mainly to improve planning 

on operations on the Alliance on strategic and operational level.  

One of the consequences of this decision is to review and update the Allied Joint 

Doctrine for the Planning of Operations (AJP-5) and develop a completely new planning 

framework, namely the Comprehensive Operations Planning Directive (COPD). The 

difference in opinion between the US and NATO, as well as the real meaning of the concept 

and their internal differences, are immaterial. The important issue is to recognize that 

decisions on conceptual issues related to approach selection, problem solving, and 

methodology affect how operations will be planned and/or conducted. Based on the decision 

of the Military Committee, the previous planning document called "Guidelines for 

Operational Planning" (GOP) was abandoned and a conceptually new one was developed, 

namely the Comprehensive Operations Planning Directive (COPD).  
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The previous approach for planning of NATO embedded in the GOP, was focused 

on the ordinary one war and everything founded on concepts and experiences from The Cold 

War. Because of the changers everything challenges on the battle field from 1991 to 2010 

and the lessons learned from the international campaigns (eg Kosovo, Afghanistan and Iraq 

) , NATO determined that the concept on the Effects-Based Approach to Operations is the 

best an alternative. 

Thus, in 2010, the first version of the Comprehensive Operations Planning Directive 

was created. It focuses more on the cooperation between all "actors" in the theater of 

operation, military and non-military, than on purely military actions, in order to achieve the 

so-called Comprehensive Approach. In general, this approach can be defined as "Finding the 

right balance between the military and non-military components, where the most correct 

mechanism for influencing a given crisis can be determined as a combination of sources of 

power (diplomatic/political, economic, informational/ civil, military) applied to the 

individual areas (political, military, economic, social, informational and infrastructural) 

characterizing the nature and parameters in the affected region". 

The Comprehensive Operations Planning Directive (COPD) provides a common 

framework for joint operational planning in defining NATO's contribution within the 

philosophy of Comprehensive Approach. Design, planning, and execution are human affairs 

in which Commanders lead and are supported by staffs. Intuition, experience, and military 

judgment remain paramount, and this directive provides the processes and tools to assist 

commanders at the strategic and operational level in their decision-making.  

 

NATO to the Comprehensive approach 

NATO's experience in Kosovo, in Afghanistan and elsewhere shows that crises do 

not lend themselves to simple definitions or analyses. Military assets, though essential, are 

insufficient to deal with today's complex crises. These challenges require a comprehensive 

approach by the international community, including coordinated action by a range of military 

and non-military actors. Effective implementation of the inclusive approach requires all 

actors to contribute with a common goal based on a shared sense of responsibility, openness 

and determination.  

1.2. NATO Operations Planning Architecture. 

The hierarchical structure of the doctrinal documents in NATO concerning the 

general framework of joint operations planning was examined. Also reviewed are the primary 

purpose of the NATO Crisis Response System Manual, the foundational document outlining 

the processes and procedures in the NATO Operations Planning Process, the Joint Allied 

Doctrines for Planning and Conducting Operations, as well as the Planning Tools and the 

various Complementary Tools, which are used in the course of planning operations. 
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1.3. Categories and types of planning in NATO.  

Within the NATO Crisis Response System (NCRS), the operations planning 

architecture outlines the basic structure and detailed procedures required by the Military 

Committee and SACEUR to facilitate the timely, effective and coordinated development of 

plans by the various levels of management. 

The main purpose of the Operations Planning Process is to prepare the Alliance to 

deal with a possible crisis (under and outside Article 5 of the Washington Treaty) by 

developing plans. These plans can be created in two ways, which are both major categories 

of planning, namely through advance planning or crisis response planning (see Fig. 1 on 

page 26 of the dissertation). 

Advance planning 

Advance planning is conducted to prepare the Alliance to deal with an unidentified 

threat or future security risk, both in Article 5 and non-Article 5 operations. Advance planning 

is based on NATO Agreed Intelligence (NAI). Depending on the nature of the identified risk, 

NATO distinguishes the following types of plans: Generic Contingency Plan (GCOP), 

Contingency Plan (COP), Graduated Response Plan (GRP), Standing Defense Plan (SDP) and 

Sequenced Response Plan (SERP).  

Crisis response planning 

Crisis response planning is conducted in response to an existing or developing crisis 

outside of the planned scenarios. Planning can be done both for an operation under Article 5 

and for one outside of it. This process requires the development of a detailed and 

comprehensive plan for the operation for the various levels of command, which is prepared 

for execution. Planning in response to a crisis is usually done in a limited amount of time. 

Planning during the conduct of an operation. 

NATO operations typically take place in a dynamic environment in which actors are 

constantly changing political, military, economic, social, infrastructure and information 

(PMESII) elements. Therefore, planning is a continuous process that also takes place during 

the operation. During the conduct of the operation, the Commander, assisted by his staff, 

assesses troop and force workloads, assesses risks, and measures progress toward mission 

accomplishment using the operations evaluation process. They adapt and adjust operations 

according to their needs, ranging from small adjustments in execution to radical changes in 

the overall plan. Planning continues throughout the operation, with an initial emphasis on 

refining the existing plan. 
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1.4. Analysis of the NATO Crisis Management System and the basic doctrines 

for planning NATO operations. 

1.4.1. Analysis of the NATO Crisis Response System 

In this subsection, an analysis of the NATO Crisis Response System was made, 

analyzing its essence, the components of which it is built, and its interrelationship with other 

systems. It is related to the NATO Intelligence Warning System, the NATO Operations 

Planning Process, and the Civil Emergency Planning. The NATO Crisis Management Process  

was designed for it, which, in addition to a working field for implementing the crisis 

management system in the most complete and comprehensive way possible, also supports its 

connection with other systems and processes used in the Alliance in modern, complex crisis 

management. 

Analysis of the NATO Crisis Response System indicates to us that all NATO member 

states are fully participating in the use of this System. Based on it, the "NATO Crisis 

Management System Manual" was developed. NATO member states will therefore need to 

adapt their national crisis management systems to this Manual to ensure compatibility with 

the principles and procedures of the NATO Crisis Response System. This will certainly 

facilitate and synchronize the process of consultation and coordination in the use of the 

presented NATO Crisis Response System. 

1.4.2. Analysis of the NATO Operations Planning Process 

The NATO Operations Planning (OPP) process is described in the NATO Military 

Committee document, namely MC 0133/5 - NATO's Operations Planning. It describes 

comprehensive political-military guidelines for initiating, developing, interacting, approving, 

executing, reviewing, revising and canceling all types of operations which can be conducted 

by NATO. 

The document provides standard guidance for the development of planning 

documents by subordinates (eg, headquarters) by establishing linkage and consistency with 

other documents, including the NATO Crisis Response System. In particular, the document 

provides further details on the military contribution to the implementation of the NATO 

Crisis Response Process. 

The NATO Crisis Response Process is a six-phase consultation and decision-making 

process (see Fig. 4 on page 49 of the dissertation) that can be adapted to any type of crisis 

situation and allows for coordination of the activities of the NATO Headquarters and 

Committees to the NAC. In this way, the process serves decision-making at the highest 

political level by nations, through the NAC, at the very beginning of the emergence of the 

crisis, as well as during its entire course. The process provides a procedural structure that 

allows the Supreme Allied Commander Europe (SACEUR) to undertake some preparatory 

crisis planning activities and provide strategic assessments and recommendations 



14 

accordingly. Overall, the NCRP should be viewed as a process providing an comprehensive 

procedural architecture for the Alliance against which the crisis response planning processes 

of both military and civilian structures must be aligned.  

Analysis of the NATO Operations Planning Process leads us to the conclusion that 

for operations in which NATO forces are used to neutralize an established crisis, the NATO 

Crisis Responce System and the NATO Operations Planning Process complement each other. 

The operations planning process occupies a major part of the NATO Crisis Response System, 

determining the military support for the resolution of the crisis, ie. it is focused and refers 

to the use of the military source of power, the military component in the overall picture of 

resolving the crisis.  

1.4.3. Analysis of the Allied Joint Doctrine For The Planning Of Operations (AJP-

5А) 

The Allied Joint Doctrine For The Planning Of Operations (AJP-5 ed. A ver. 2, 2019) 

is the foundational doctrine for planning joint operations in NATO. It is intended for planning 

NATO-led operations, but can also be used for operations conducted by a coalition of NATO 

members and/or partner nations. In its essence, it describes the main aspects of planning joint 

operations at the operational level. The AJP-5 doctrine is part of NATO's doctrinal 

architecture for planning operations. It provides a comprehensive framework of key planning 

principles, considerations and process steps that are followed in operational level planning. 

The sequence of planning activities provides a proven process for organizing the 

work of the commander, staff, subordinate commanders, and other partners to develop plans 

that will adequately address the problem at hand. The steps that define the planning activities 

addressed in the Allied Joint Doctrine For The Planning Of Operations (AJP-5) are seven in 

number (described on page 54 of the dissertation). 

From the analysis of the AJP-5, it can be seen that one of the main principles laid 

down in it is the skillful application of the theory of the comprehensive approach, expressed 

in the context of the military instrument of power, through the clear vision of the commander, 

the specific operational design and the chosen cource of action. Next, it can be concluded 

that the contribution of the military component to the comprehensive approach, although of 

great importance, is not sufficient to achieve the end state. Without the participation of the 

non-military component, all strategic goals (in this case the non-military ones) couldn’t be 

achieved, and hence the (desired) end state determined by the political leadership. Of course, 

at the beginning of the operation, it (the military component) can be the lead, to ensure a safe 

and secure environment, but at a later stage the lead will be the non-military component, 

which must be the guarantor of achieving the end state. 
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1.4.4. Analysis of the Comprehensive Operations Planning Directive. 

Comprehensive Operations Planning Directive ver. 3.0 (COPD) is a product of long-

term experience of conducted operations, lessons learned from practice and the desire to 

develop the operations planning process. The COPD was developed at the Allied Command 

Operations and serves as a starting point for planning operations, both at the operational and 

strategic levels, but can also be adapted to the tactical/component level to improve joint 

planning. Directive also supports the NATO Crisis Response Process to facilitate a 

collaborative approach to planning.  

In its development, on the one hand, lessons learned during operations and exercises, 

changes in the NATO headquarters, the NATO Command Structure (NCS) and the NATO 

Force Structure (NFS) have been taken, as well as updated policies and doctrines in the 

Alliance. However, the COPD is also consistent with the NATO Crisis Response Sysytem 

Manual (NCRSM), operations planning documents MC 0133 "Operation Planning Process" 

and AJP-5 Allied Joint Doctrine For The Planning Of Operations. It follows from this that 

the Directive itself is not just a document to assist in the planning of operations, but is a 

complete tool that carries with it great potential and its skillful use will lead to the 

achievement of maximum results. 

COPD addresses in detail the principles of planning effects-based operations. It 

significantly improves the relationship between the strategic and operational levels, through 

the processes and procedures found within it. Its purpose is to outline the processes, 

procedures and responsibilities for the preparation, approval, implementation and review of 

operational plans to ensure a common approach to operations planning through the 

successful implementation of the comprehensive approach to operations. 

In order for the COPD to be comprehensive, it needs to have a "view" not only from 

a military point of view, but also to be able to give assessments and recommendations from 

the non-military component. It is here that the COPD 'interweaves' the instruments of power 

(political, military, civil and economic) with the operational environment/space of 

engagement, i.e. the six system domains (spheres) of human activity (political, military, 

economic, social, information, and infrastructure) in which the Alliance has determined that 

operations take place. In this way, the comprehensive approach fits into operations planning, 

which is key to the COPD and ultimately to the achievement of the end state (see Fig. 6 on 

page 61 of the dissertation). 

The analysis of the COPD leads us to the conclusion that it covers a large set of 

instruments and is the assistant without which the resolution of the crisis would be a rather 

difficult process, if not impossible. The development of conceptual documents, as well as 

the interaction and coordination between different organizations and structures will 

inevitably have an impact on its development as well. 
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1.5. Analysis of national operational planning documents. 

1.5.1. Analysis of the Doctrine for Planning Operations (NP-5 ed. A).  

The planning of operations in the Armed Forces of the Republic of Bulgaria is based 

on the Doctrine for Planning Operations (NP-5). The doctrine describes the role and place of 

operations planning, the operational art, examines levels of planning, defines types of 

planning, and lays the foundations for risk assessment and management in the planning 

process. It also describes the operations planning process, from initiating planning, 

developing courses of action, developing an executable plan, apprving and executing the 

plan, to reviewing, revising, or canceling the plan. 

Operations planning is based on the creation of a model of the operation (see Fig. 7 

on page 64 of the thesis). Through the operation model, the commander expresses his 

intentions while specifying and refining his ideas for the preparation of detailed and 

executable plans. 

In the Armed Forces of the Republic of Bulgaria, there are two main categories of 

planning: advance planning and crisis planning, and both categories were described in item 

"1.2. Categories and Types of Planning in NATO'. 

The analysis of the Doctrine shows us that it describes the planning of operations 

only by the military component, which is not always leading and, in most cases, will be 

supporting the execution of the operation. In the background remains the expertise of all those 

civilian specialists, from the various departments, organizations (governmental and non-

governmental), as well as others, who can participate with their expertise in the planning 

process. 

1.5.2. Analysis of the Operations Planning Manual Part II - Operational Level (Ed. 

A) (2021). 

The Operations Planning Process at the operational level is detailed in the Operations 

Planning Manual, Part II - Operational Level, building on the statements contained in the 

Doctrine for Planning Operations (2018) and the Operations Planning Manual, Part I - 

strategic level. The manual details the decision-making process and provides practical 

guidance for its implementation. It is applied to both types of planning – advanced planning 

and crisis planning by operational level commands in the Armed Forces of the Republic of 

Bulgaria, but only when planning national operations. 

The operations planning process described in the Operations Planning Manual (2021) 

consists of 7 (seven) steps that are closely related to operations planning activities at the 

strategic level. The steps of the Operations Planning Process allow close interaction and 

synchronization of actions at the strategic and operational levels. The steps help to 

synchronize the process of developing operational assessments, planning products, directives 

and orders required by the strategic and operational levels of planning. 
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The conducted research and analysis of the Operations Planning Manual at the 

operational level led us to the conclusion that in the process of planning operations in a 

national format there is a significant overlap with our NATO allies (see Table 1 on page 69 

of the dissertation). The steps that go through to reach the Concept and Plan for the operation 

are identical, as well as the documents that are developed by the individual subgroups in the 

process itself, but the phases “Execution” and “Transiotion” are missing in the whole 

process. 

 

CONCLUSIONS TO CHAPTER ONE  

1. The crisis management system built in NATO provides an opportunity to 

integrate the efforts of all member countries of the union to resolve crises of different 

nature with full implementation of the efforts of the military and non-military components.  

2. For the functioning of NATO Crisis Response System, a number of doctrinal 

and directive documents are used, which bind various systems and structures in the 

process of planning and conducting joint operations. The NATO Comprehensive 

Operations Planning Directive (COPD) brings together the expertise of military and 

civilian teams in this process (operations planning) in a good way, but the national 

documents for the operational level definitely lack such documents and regulations.  

3. The analysis of NATO operations planning documents reveals that they have 

a clear hierarchical structure. They are developed in a way that makes the NATO Crisis 

Response System (NCRS) operational and supports the NATO Operations Planning 

Process (NOPP) at the joint (operational) level within NATO, the phases/steps within 

them (NCRS and NOPP) are of the same name and no confusion can arise in following 

them.  

4. Comparative analyzes of allies and national operational planning documents 

show that their processes are very similar, but the "Execution" and "Transition" phases, 

part of NATO's Comprehensive Operations Planning Directive, are missing from our 

national documents, which is a prerequisite, apart from divergence in activities and 

processes, and the impossibility of effective integration of national and union planning. 
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CHAPTER TWO: OPERATIONS PLANNING PROCESSES AND PROCEDURES 

AT THE OPERATIONAL LEVEL IN NATO AND IN THE ARMED FORCES OF 

THE REPUBLIC OF BULGARIA 

Planning, as a basic management function, includes basic activities such as setting 

objectives and decision making. Planning requires the use of intellectual abilities, 

imagination, forecasting and sound judgement. 

Applying operational art, commanders, with the support of their staffs, determine 

how to use joint forces to achieve greatest effectiveness. Operational art is the critical link 

between strategy and tactics, through the use of various ways and means the achievement of 

the ultimate goals set by the political leadership is determined and also through it the military 

and non-military resources required/allocated for the operation are allocated. 

To be successful, commanders and their staffs must develop and maintain situational 

awareness, balance ends and means, determine ways, and organize and direct actions and 

capabilities. 

The planning of operations at the operational headquarters is mainly carried out by 

the Joint Operations Planning Group (JOPG). It is a functional group from the operational 

headquarters with specialists and experts involved, which was formed with the task of 

developing the operational OPLAN (operation plan) and accompanying annexes. Its task is 

to arrange actions and resources in time and space to complete the plan of operation. During 

its work, the group coordinates the activities and guides the process of developing the plans. 

The group carries out a long-term analysis of the implementation of the operational OPLAN 

and develops other documents in the interest of the successful implementation of the 

operation. 

2.1. A study of the organization, processes and procedures of operations 

planning at the operational level in NATO. 

2.1.1. Organization, Processes and Procedures in Comprehensive Operational 

Planning Directive (COPD v. 3). 

The Comprehensive Operations Planning Directive (Comprehensive Operations 

Planning Directive ver. 3.0) was discussed in item 1.4.4. from the dissertation. It supports 

the NATO Crisis Response Process (NCRP), thereby facilitating a collaborative approach 

to operational planning. The processes, procedures, and products of each phase of the 

Operations Planning Process are examined as they relate to its use by the Joint Operations 

Planning Group (JOPG), which is the primary "engine" for operational level operations 

planning. 

From the research done, it can be concluded that the processes and procedures laid 

down in the Comprehensive Operations Planning Directive contribute to the management 
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of the crises and conflicts that have arisen through various methods with the skillful use 

of the military and non-military components. From the presented organization, processes 

and procedures, it is clear that the planning authorities will take the most time for the 

actions in Phase 3 and Phase 4, because there are concentrated the most efforts needed in 

the analysis of the mission, the development of the operational design, Courses of Action, 

their comparison and the selection of the CoA, which will become the basis for the 

development of the operational Concept of Operation (CONOP). 

2.1.2. Organization, Processes and Procedures in Allied Joint Doctrine For The 

Planning Of Operations (AJP-5). 

The Allied Joint Doctrine For The Planning Of Operations, AJP-5 A was discussed 

in item 1.4.3. from the dissertation. It is essentially an element of the NATO Crisis Response 

Process (NCRP), with its responsibility to plan the actions of the military component of the 

operation. The processes and procedures that are addressed in the doctrine are the basic steps 

that the Planning Group performs in the operational headquarters. 

The sequence of planning activities is a series of logical, sequential, analytical 

processes for mission analysis; developing, analyzing and comparing Courses of Action 

(CoA); selection of the best CoA; and preparation of an Operational plan for the operation or 

order. 

From the analysis of the organization, the operations planning processes and 

procedures contained in the Allied Joint Doctrine For The Planning Of Operations lead to the 

conclusion that the processes and procedures can be successfully applied at the operational 

level in NATO, but they are used only in military headquarters and hardly allow a large-scale 

view of the entire operation, through the external expertise of civilian organizations and 

institutions. In order to solve most crises, in addition to the military component, the non-

military component is also needed, which provides its expertise and contributes to the 

successful completion of the operation, applying the comprehensive approach to planning 

operations. 

2.2. Study of the organization, processes and procedures in planning operations at 

the operational level in the Armed Forces of the Republic of Bulgaria. 

2.2.1. Organization, processes and procedures in operations planning according to 

Doctrine for Planning Operations (NP-5 ed. A) 

The Doctrine for Planning Operations (NP-5A) was discussed in item 1.5.1. from the 

dissertation. Its application is only in the planning of operations by the Armed Forces of the 

Republic of Bulgaria. The processes and procedures addressed in the doctrine are the main 

steps taken by the Joint Operations Planning Group (JOPG) at the operational headquarters, 
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and its main work is developed in the Operations Planning Manual, Part II - Operational 

Level, which will be considered in item 2.2.2. 

For the purpose of the dissertation work, only the option of an operational 

headquarters from the Joint Forces Command (JCF) will be considered, because in the 

commands of the types Of Armed Forces, there are small peculiarities in the formation of 

the functional groups, the work of the headquarters, etc. 

2.2.2. Organization, processes and procedures in planning operations according to 

Operations Planning Manual Part II - Operational Level (Ed. A). 

The Operations Planning Manual, Part II was discussed in item 1.5.2. from the 

dissertation work, as its main task is to detail the decision-making process from the 

operational level - the Joint Operations Planning Group and to give practical guidelines for 

its implementation. 

From the detailed analysis of the processes and procedures in the Doctrine for 

Planning Operations (item 2.2.1.) and in the Operations Planning Manual (item 2.2.2.), it can 

be concluded that the processes and procedures are skillfully applied operationally level on a 

national scale (JFC and types of Armed Forces), but their use is largely limited to military 

headquarters only, and this makes it difficult for civilian teams to participate in their joint 

work in the process of planning operations. Also, particular care and teamwork will be 

required in Mission Analysis and in developing Courses of Action. All these activities and 

actions will inevitably have an impact on the overall process in terms of time. This is precisely 

why it is necessary to automate the planning of operations with highly specialized software. 

2.3. Comparison of the scope of operational level operations planning 

documents in international and national formats. 

For the purposes of the dissertation, a comparative table is presented (see Fig. 9 on 

page 112 of the dissertation) between the Doctrines for Planning Operations in NATO and 

the Republic of Bulgaria, respectively AJP-5 and NP-5, which shows the scope of the 

presented documents. The table shows the processes that occur during planning and the 

products that are generated from each step. 

The comparative analysis shows that both doctrines (AJP-5 and NP-5) focus only on 

the operations planning from a military point of view and their application is strictly specific, 

and the non-military component, i.e. the various agencies and organizations are not very well 

represented. It is also observed that the two doctrines are limited only to the planning stage 

of the operation, while its conduct and completion is not part of the overall planning process. 

Based on the definition of the operational level, that at this level "...plans, conducts and 

provides operations to achieve strategic objectives..." it can be concluded that it does not fully 

correspond. 
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On the other hand, the Comprehensive Operations Planning Directive fully supports 

this definition and successfully manages to meet the challenge of involving in the planning 

process both military specialists and civilian experts from various departments, organizations 

(governmental and non-governmental) and others, relating to the planning, conduct and 

completion of the operation. 

2.4. Challenges to the synchronization of processes, procedures and products 

in the planning of operations at the operational level in the Armed Forces of the 

Republic of Bulgaria with those in NATO. 

2.4.1. Organizational (institutional) challenges. 

In accordance with the full membership of the Republic of Bulgaria in NATO and 

the resulting commitments, as well as with the requirements of the National Defense Strategy 

for the protection and affirmation of national interests, our country needs to conduct a 

purposeful and consistent defense policy with the following objectives: protection of 

sovereignty, security, the territorial integrity and independence of the country with the 

implementation of collective defense mechanisms; participation in creating a favorable 

environment for realizing national interests; sharing responsibilities as a member of NATO 

and the EU through an effective contribution to collective defense. 

Here, our country as a member of NATO must work purposefully to build and 

improve part of its national structure in order to increase its interoperability, because some 

of the structures developed in NATO are missing or do not work at their full capacity in our 

country. One such challenge is the concept of Knowledge Development, which is a set of 

sustained, time-coherent, flexible and networked activities that take place at the strategic, 

operational and tactical levels of command and control. Their purpose is to maintain 

continuous awareness of the situation in the area of operation, its analysis, accumulation, 

dissemination and updating, forecasting and assessment of the possibilities of the occurrence 

of local or regional crises and conflicts, which may be potential risks and threats to the 

interests of the country. 

In the process of planning operations, a priority in the activity of all bodies is the 

timely processing and dissemination of up-to-date information necessary for the process 

itself. In the Armed Forces, intelligence is organized in a single centralized process, but 

regardless of this, the bodies of other departments, structures and security services at the 

national level, which are under different subordination, independently and uncoordinated 

with the Armed Forces also obtain, process and store different types information. This 

requires synchronizing the intelligence activities of all departments, structures and services. 

For a more complete clarification of the situation and the development of knowledge about 

the security environment, it is necessary to unite efforts through a common information array 
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of data and synchronize the activities of all the necessary bodies and structures to have access 

to it in compliance with certain access policies. 

2.4.2. Operational challenges.  

Achieving success in an operation is based on the joint effort of components along 

with other sources of non-military power, united under a single command structure. The 

bottom line is that successful joint campaigns and operations require a comprehensive 

approach to maximize the overall effectiveness of joint forces. This ensures the optimal use 

of the full range of capabilities. 

Within a Joint Operation, several stages are usually sequentially carried out, which 

are (Analysis; Development of a Plan of operation; Creation and preparation of forces; 

Construction of logistic and medical support; Deployment in the area of operation, to 

reinforce or replace those operating their military forces; Conducting the operation; 

Assessing, reviewing and adjusting the operation if necessary; Ending and transitioning an 

operation; Identifying lessons learned). 

These stages can exist continuously or simultaneously during an operation 

(campaign), and some of them can be repeated as necessary. It is essential to consider each 

of them. Planning teams must have the greatest possible freedom of action to plan and execute 

operations within the directives and instructions issued and sent by the higher authority. 

The volume of activities and procedures listed so far determines requirements and 

especially challenges for the organization, synchronization and management of the given 

operation (campaign) - their organizational and procedural essence for the operational level. 

Operational-level challenges also include the fact that success is largely determined 

by a unified and shared understanding of the environment in which one operates. Such 

understanding is accomplished with prioritization of tasks and allocation of resources, ability 

to assess people and risks, and involves a continuous process of reassessing the situation. 

All this necessitates greater and detailed refinement of all activities in the work 

process, which complicates and creates difficulties, increasing the requirements for the 

quality of work from the planning authorities. 

Another challenge that can be pointed out is the level of planning at which the Joint 

Forces Command (JFC) and the types of Armed Forces (Army, Air Force, Navy, and SOF). 

The Doctrine of the Armed Forces of the Republic of Bulgaria (NP-01, 2017) states that the 

operational level of operations planning includes the Joint Forces Command and the 

Commands of the Land Forces, the Air Force, the Navy and the Special Operations Forces. 

When planning and conducting joint operations, the JFC carries out operational planning, as 

well as the commands of the Armed Forces, Air Force, Navy and SOF. However, this is not 

the case when the JFC has to generate component commands, which commands will be at 

the tactical level. In practice, if the types of Armed Forces plan and conduct independent 
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operations they are at the operational level, but when they participate in joint operations in 

the role of a component and are directly subordinate to the Commander of the JFC (or other 

designee), the components generated by the types of Armed Forces will be at the tactical 

level.  

2.4.3. Methodological challenges. 

The application of the Comprehensive Approach in the resolution of contemporary 

crises and conflicts is a necessary requirement in view of the complex environment and the 

need for the combined and joint use of the instruments of power by the various actors. 

However, this brings to the fore a number of requirements and methodological challenges 

that are not unimportant. One of these challenges turns out to be having a common 

understanding of the Comprehensive Approach by all participants with optimal smoothing of 

cultural and normative differences. 

In tabular form (see Table 2 on page 117 of the dissertation) the cultural and 

normative differences between military and non-military participants are presented on the 

basis of a literature review of NATO and EU operations from the end of the 20th and the 

beginning of the 21st century. 

On the one hand, the cultural differences between civilian and military participants 

are in the specifics of task performance. While civilian actors perform their activities without 

the use of force, military actors are the complete opposite. On the other hand, looking at the 

impact on the environment, military actors have an advantage in this impact compared to 

civilians. Comparing the transparency of actions, civilian actors have full transparency of 

actions, while for the military it is limited due to the specifics of the activities. 

Another type of difference is normative - the participation of the civilian element in 

the mission is based on the available capabilities of the organization, matching those required 

for the operation, and they do not require political legitimacy, while the participation of 

military personnel is tied to political legitimacy (mandate). The given mandate sets a legal 

and time frame for military personnel, defining rights, limitations and objectives to be 

achieved, while civilian organizations remain independent within the framework of the 

operation being conducted. 

Another methodological challenge that can be pointed out is the experience of 

difficulties in synchronizing the processes and procedures in the use of the different 

instruments of power (political, informational, military and economic), which has an impact 

on the Crisis Response System in the Republic of Bulgaria. In practice, this System is not 

built-in full volume and the participation of the various civil and other organizations that 

make up the non-military component in the planning of operations at the operational level is 

significantly hampered. As an example, the participation of regional governors and their 

subordinate structures in the general process of planning the operation can be mentioned. The 
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process, it can be said, is carried out with great difficulty, because there are no appointed 

experts in these structures, or if there are, the volume of work is very large, and their number 

is insufficient. 

Next, another methodological challenge faced by planning authorities is in carrying 

out the systems analysis at the very beginning of the planning process; framing the 

operational problem and mission; preparing the Periodic Mission Progress Review (PMR) in 

the evaluation of the operation. 

In order to overcome these challenges, some basic guidelines should be identified as 

starting points in the searching for solutions. 

First, there is the difficulty of taking decisions when indicators are best measured 

using quantitative or qualitative techniques. Second, there is the challenge of data quality and 

reliability – whether quantitative or qualitative. Third, there is the challenge of determining 

the appropriate level of aggregation. Objectives are often described as a set of lower-level 

effects to be achieved, each linked to one or more indicators. Aggregating the subordinate 

metrics into a higher-level metric is far from trivial. Aggregating data into a composite 

measure can obscure some important features of the situation. 

One such solution to these challenges can be leveraged through operation evaluation 

software. This has been used for a long time by our partners, namely Tool for Operations 

Planning Functional Area Services, TOPFAS). The TOPFAS tool is a toolkit that maintains 

an information database that is used in planning and assessment for operations in an 

integrated manner at the three levels at which operations are planned. It allows planning 

authorities to work jointly and in parallel in the process of planning operations. The necessary 

planning information is available to the commander at all times to facilitate integrated and 

synchronized planning. TOPFAS is interoperable with several existing functional service 

support tools (e.g. LOGFAS) and itself consists of three main components - System Analysis 

Tool (SAT), Operations Planning Tool, OPT) and Campaign Assessment Tool (CAT).  

 

CONCLUSIONS TO CHAPTER TWO 

1. The Republic of Bulgaria, as a NATO member country, has adopted the 

allied organizational structure for its headquarters at the operational level, in which the 

so-called J-structure (J-Joint, CJ-Combined Joint). But in organizational terms, there are 

a number of challenges facing the national headquarters, such as the lack of structures 

(departments, centers, sections, etc.) that are engaged in the knowledge development, 

information about the security environment (especially for non-military areas (domains)), 

with cyber defense, with strategic communications, which are important joint functions in 

the conduct of any operation.  
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2. The analysis of the processes and procedures in the headquarters at the 

operational level in NATO and in the Republic of Bulgaria reveals that there is a certain 

overlap in their basis. However, the headquarters at the operational level in the Armed 

Forces of the Republic of Bulgaria are built on the basis of our national documents and a 

number of operational and functional challenges are observed, mainly concerning the 

interrelationships between individual headquarters with other agencies and departments 

(from the non-military component).  

3. The comprehensive approach in theory suggests the use of all instruments of 

power to resolve contemporary crises, but in practice its implementation proves difficult. 

When implementing it in a national format, a number of challenges come to the fore - 

organizational, operational and methodological, which lead to impaired coordination and 

interaction between the military and non-military components, and this does not allow 

achieving the desired synergistic effect in resolving the relevant crisis or conflict. 

 

CHAPTER THREE: GUIDELINES FOR IMPROVING THE OPERATIONS 

PLANNING PROCESS AT THE OPERATIONAL LEVEL IN THE ARMED 

FORCES OF THE REPUBLIC OF BULGARIA 

The dynamic security environment requires its timely analysis, timely prevention and 

adequate countermeasures against modern threats. This requires unanimous use of the 

instruments of power by the military and non-military components.  

Crisis management necessitates the need to seek guidelines for improving 

approaches, which are also guidelines for increasing efficiency in planning operations at the 

national level.  

For the purpose of the dissertation, a methodology was developed for conducting an 

empirical research using the method of expert evaluations, aiming to reveal the connections 

and interactions within the process of planning operations at the operational level in NATO 

with that in the Republic of Bulgaria. The results of the research will reveal the discrepancies 

in the two processes and a proposal will be sought for their synchronization to the fullest 

possible extent, and also basic guidelines will be drawn for improving the process of planning 

operations at the operational level on a national scale. Based on the results of the study, a 

Joint Operations Planning Group Manual will be proposed, which will be successfully 

implemented in the planning of operations at the operational level in the Joint Forces 

Command and in the types of Armed Forces. 
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3.1. Conducting a research by using Expert opinion on the operations 

planning process at the operational level. 

The empirical research conducted for the needs of the dissertation work is based on 

a developed methodology for conducting empirical research and a questionnaire-survey card. 

The research includes a qualitative and quantitative side. The qualitative side covers a set of 

structured interviews and derived opinions and recommendations, and the quantitative side 

complements the formulated hypotheses through numerical statistical conclusions. 

The way of structuring the questions in the questionnaire for conducting the expert 

assessment is intended to examine the nature and influence of the planning teams during the 

process of planning operations at the operational level within the scope of the Comprehensive 

Approach. 

Achieving common thinking and agreement on the implementation of the 

Comprehensive Approach and the Comprehensive Operational Planning Directive in full 

would achieve synergy in the efforts of the planning teams (comprising experts from both the 

military and non-military components); which, in turn, would, firstly, shorten the time for the 

implementation of the set mission and to achieve the defined goals and end state in the given 

operation, and secondly, would achieve better interoperability between our experts in the 

field of planning operations and foreign ones at planning operations in multinational alliance 

and coalition headquarters. 

In the developed research, the main hypothesis is laid down that in improving the 

process of planning operations in a national format in various directions, one of which is the 

unification of documents, processes and procedures in the planning of operations at the 

operational level, will contribute to better operational compatibility between the Armed 

Forces of our country and the structures of the Alliance, and will improve teamwork in 

decision-making. 

To implement the research, a methodology for conducting the research, a 

questionnaire for conducting an expert assessment on the topic "Guidelines for improving the 

operations planning process at the operational level" (Appendix No. 1 of the dissertation), a 

work plan, a toolkit for processing and analysis of the obtained results, methods of diagnosis 

and analysis of the derived results. 

The questionnaire developed contains 20 questions, some of which allow for 

completion, one is completely open-ended, aimed at expressing an opinion and making 

recommendations aimed at the creation of planning groups between departments in the 

headquarters. 
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3.1.1. Methodology of empirical research. 

To conduct the empirical research, a theme, object, subject and purpose of the 

research, tasks to be performed, a research hypothesis and a work plan, which is divided into 

six stages, have been developed. The research methodology is described in more detail in the 

dissertation.  

3.1.2. Analysis of empirical research results. 

In the conducted empirical research, based on the prepared questionnaire, 110 

questionnaires were reproduced, and a total of 110 experts were surveyed in various 

functional areas related to operations planning, both directly and indirectly. The surveyed 

experts work in the field of security and defense. After analysis of the survey cards, 102 were 

valid and 8 were invalid (not filled in), and the latter were cancelled. 

Due to the limitations of the volume of the summary of the dissertation, the diagrams 

of the obtained results of the conducted research for each question and the corresponding 

conclusions are presented in the dissertation work. 

As a result, from the analysis of the scientific experiment, the working hypothesis set 

forth in item "3.1. Conducting a research by using expert opinion on the operations planning 

process at the operational level". 

3.1.3. Proposals for improving the operations planning process at the operational 

level. 

The operational level operations planning process discussed in the dissertation 

describes the processes and procedures that are carried out in it, but to make it more 

comprehensive and based on the experience of our allies, the following proposals can be 

made: 

1. By definition, the operational level is "the level at which campaigns and 

operations are planned, conducted, and supporting to achieve strategic objectives in the 

theater and in the area of joint operations." At present, the commitments that flow from this 

definition of the operational level are that it can fulfill the "planning", "conducting" and 

partly „supporting" of the future operation. However, conducting the operation in a national 

format is not an element of operations planning, unlike our Alliance allies. In order for this 

condition to be fulfilled, it is necessary for the operational level to be delegated additional 

rights and responsibilities, namely for phases 5 and 6 (Execution and Transition) to be 

included in our national regulatory planning documents (doctrines and manuals) as an 

element of the overall planning process from the operational level. In this way, the 

phases/steps of the operations planning process at the operational level will be maximally 

synchronized in its planning and operations part. 
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2. The Comprehensive Operations Planning Directive and the stages of planning 

operations at the strategic level in the Republic of Bulgaria are uniform, and also, to a large 

extent, the actions in them. The challenge in aligning phases and actions comes from the 

operational (joint) level, because currently, the Operations Planning Manual, Part II, is used 

in the planning of operations by the JFC and the types of armed forces. The manual applies 

to operations that are national, and when participating in allied and/or multinational 

operations, the organization's accepted doctrines (manuals, procedures) will be used. Taking 

into account that with the participation of the Armed Forces of the Republic of Bulgaria in 

allied or multinational operations in the NATO-mandated planning process, this document 

will inevitably be the Comprehensive Operations Planning Directive (COPD). Following the 

logical path, it would be good for this Directive to become the basis for the development of 

a new planning document in the planning of operations (eg a new Operations Planning 

Manual – Operational level), taking into account our national peculiarities in the planning 

process. In this way, better interoperability will be achieved at all levels, which will not 

create additional obstacles in the speed of interaction at the management levels.  

3. Information is a key factor in decision making process. Its extraction, analysis, 

processing and distribution is a priority at every level of management. To carry out the 

process of comprehensive understanding of the operational environment, information is 

needed, the upgrading of which becomes knowledge and it must be constantly developed 

(Knowledge Development). In the process of planning operations, one of the main priorities 

in the activity of all bodies is the timely processing and distribution of up-to-date 

information. For the knowledge development about the security environment, it is necessary 

to unite the efforts of all departments, structures and services that collect and process 

information in a common information array of data from which they can receive, add and 

update data in compliance with certain network policies for access and different levels of 

security. 

4. Time is another key factor in planning operations. With the use of automated 

information systems and appropriate software, the speed of work increases, respectively, the 

planning time decreases. One solution to this challenge could be the use of operation 

assessment software that our NATO partners have long used, namely the Tool for Operations 

Planning Functional Area Services, TOPFAS). The TOPFAS tool maintains an information 

database that is used in planning and evaluation for operations in an integrated manner at the 

three levels at which operations are planned. It also enables planning authorities to work 

jointly and in parallel in the planning process. To reduce time and increase synchronization, 

it is necessary to train specialists (military and civilian) who can work with this software. 

The training process has already begun, and the Rakovski National Defense College is the 

leader in training staff officers from all three levels of managment, and it is necessary to 

continue this in order to have enough trained experts to work with the system. 
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3.2. Need to introduce a Joint Operations Planning Group Manual. 

Planning operations at any level of command is a complex process that takes an 

enormous amount of time for HQ (operational) assignment planning teams to plan and 

conduct the operation. 

In order to improve coordination and interaction between all teams (military and non-

military) in planning and conducting operations, it is of great importance that they work in a 

certain way, which is approved by the commander, which is a key point for increasing their 

effectiveness. These can be both different standard procedures and developed manuals. 

From the research done, it can be concluded that a manual is needed that 

synchronizes, harmonizes and complements the organization in the same conceptual 

framework of the regulatory documents for planning and conducting operations, which will 

be valid for all processes and procedures performed within the framework of the process of 

planning operations at the operational level. 

The analysis of the research leads us to the conclusion that at the operational level, a 

huge volume and number of activities are carried out, which are in immediate 

interrelationship and interdependence with each other, and also have a direct relation to the 

actions of the forces. This activity is usually carried out in an extremely short time, therefore 

the manual of the main participant in the process of planning operations at the operational 

level, namely the Joint Operations Planning Group, should improve the organization of work 

within the group and in the operational headquarters as a whole, which should facilitate, 

complement, and control the activities during the planning of the operation. 

It is necessary to create a flexible, easy-to-manage and convenient mechanism for 

work in the operational headquarters, which will guarantee the clear, fast and detailed 

execution of the procedures in the process of planning the operation. It must comply with the 

NATO Operations Planning Process, the Comprehensive Operations Planning Directive, ver. 

3.0, 2021, as well as with the laws of the Republic of Bulgaria. 

A key feature of the proposed Manual is the possibility of a higher level of integration 

of the volume of activities between the planning teams, reducing the risk of making mistakes, 

increasing the efficiency of work and creating an opportunity for better coordination of 

actions between the military and non-military participants in the operations planning process 

at the operational level.  

 

3.3. Joint Operations Planning Group Manual. 

The developed and proposed model (Appendix No. 2 of the dissertation) is based on 

the need to introduce a Joint Operations Planning Group Manual, on the one hand for 

coordination and interaction between the planning teams within the group, and on the other - 

with non-military actors in the operations planning process. 
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The Manual can be applied to operational planning, both in the Joint Forces 

Command and across the Armed Forces. However, in order to unify the planning of 

operations with those of NATO, it is necessary to synchronize the process for planning 

operations in a national format with this process in an alliance format. It is here that the 

presented manual is the connecting link between the two processes. The Manual is based on 

the NATO Operations Planning Process (NATO OPP) and the Comprehensive Operations 

Planning Directive (COPD ver. 3.0), regulating the activities, processes, procedures and 

interrelationships of the participants in the planning process taking into account and national 

characteristics in the planning process. The Manual is not exhaustive, not least because it was 

obtained in a rather large volume and it was not possible to develop it as fully as possible 

within a dissertation work, but it can be a good basis for improving our national documents 

on planning operations at the operational level and the entire process of planning operations 

at the operational level in the Armed Force of our country. 

Operations planning phases (see Fig. 4 on page 49 of the dissertation) at the 

operational level are designed to develop operational inputs, planning products, directives, 

and orders required by the strategic and component levels.  

The various phases of panning support decision-making by the operational 

commander, which are related to: 

- Develop and maintain an assessment of the operational environment in a 

potential or actual operational area. 

- Contribution to the development of strategic military response options 

(MRO) within the framework of the comprehensive approach. 

- Development of the operational mission and operational tasks. 

- Designing the operational framework in terms of operational objectives, lines 

of operation, decisive conditions, decisive points, operational effects and 

operational actions. 

- Synchronization of joint and combined operations in cooperation with non-

military and other non-NATO efforts. 

- Providing operational assessments at the operational level on progress in 

achieving operational objectives, contributing to the achievement of military 

strategic objectives, as well as NATO's end state. 

- Transition planning and cessation of hostilities. 

In Phase 1 - Initial situational awareness of a potential / actual crisis, the JOPG 

must maintain a certain level of awareness of the operational situation in the designated area 

of interest, as well as support the SACEUR in its Phase 1 actions at the strategic level. The 

phase begins with the SACEUR tasking as a result of the "horizon scanning" within the 

SHAPE scope or by order of the commander of the assigned JFC of responsibility in that 
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area. On the basis of the incoming information, a decision is made as to what operational 

activities are suitable to be carried out. If the Commander and/or his group are alerted, then 

he will issue an order or instructions to conduct specific operational actions and it is possible 

to move to Phase 2. Otherwise, he can return to constant surveillance and at a certain point 

again to such operational actions are carried out if a change in the situation has occurred. 

In Phase 2 - Operational appreciation of the strategic environment, after the 

JOPG receives the Warning order from the strategic level, it must evaluate the SACEUR’s 

strategic assessment (SSA), analyze the initial SAOs, and send warning orders to subordinate 

headquarters. In addition, it is the responsibility of the JOPG to prepare the commander's 

initial guidance, activate operational authorities in response to a crisis, and initiate the 

Comprehensive Understanding of the Operational Environment process. At the end of the 

phase, the JOPG should present a summary analysis, considerations and proposed operational 

advice (to later send to SACEUR) regarding the operational applicability of the MROs, as 

well as a brief summary of their main conclusions, concerns and advice for each option. 

In Phase 3 – Operational estimate, the JOPG have a particularly responsible task as 

they should define the operational mission, objectives and tasks; to determine the impact and 

interaction of operational factors of the environment, to develop Courses of Action; to prepare 

the operational design and have it presented and approved by the operation commander. The 

documents that must be prepared and the analyzes that must be performed by the functional 

groups are extremely numerous, and the time available in most cases is critically small (for 

the crisis planning option). That is why the basis of Phase 3 is the fast and adequate work of 

the JOPG with the aim of shortening the time for planning, so that this does not come at the 

expense of the analyzes and documents that are prepared. 

In Phase 4 – Operations plan development the JOPG, based on the detailed Course 

of Action of Phase 3, prepares a Concept of operation and subsequently the operational plan 

for the operation. A primary task of the JOPG is to review all information regarding the crisis 

and as a result the concept developed must meet SACEUR's strategic intent, support the 

achievement of NATO's strategic objectives and end state. Also, the JOPG should have 

prepared annexes to the concept, and accordingly an operational plan, prepared supporting 

plans and interact with non-military participants in the planning process. At the end of the 

phase, the JOPG will submit the operational OPLAN to SACEUR for approval and 

subsequent implementation, and to execute this plan there must be a NAC Execution 

Directive (NED) and Activation order (SACEUR’s ACTORD). 

After receiving the NATO Execution Directive, the JOPG begins Phase 5 - 

Execution. Here the group is involved in the smooth start and actual running of the operation. 

The battle rhythm is established as the JOPG participate in various meetings and briefings. It 

requires both command and control of forces and interaction with other non-military means 

to conduct, integrate, coordinate and synchronize actions to produce the desired effects. 
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During the phase, the JOPG conducts a periodic mission review aimed at measuring 

the effectiveness of their actions in creating the desired effects, establishing the critical 

conditions and achieving the operational effects. Based on these evaluations of the operation, 

the JOPG can review and adjust the plan. 

The main activities of the JOPG in Phase 6 - Transition are to prepare and provide 

opinions to support the SACEUR in making transition decisions and closing the operation, 

coordination and cooperation among all actors in the theater of operation. It is also the group's 

responsibility to provide guidance to the commander to facilitate the transition, including 

minimizing risks and negative effects on a stabilized crisis. The JOPG must also have a 

developed operational plan for the transition, in which it is described how the withdrawal 

of forces and the transfer of responsibilities (to the host country) will take place. 

The Manual proposed in the dissertation describes the main activities that should be 

performed by military and non-military actors in the process of planning operations. It 

examines in detail the processes that take place in the operational headquarters during the 

planning, conduct and conclusion of the operation and contributes to unifying understandings 

of the nature of the operation planning process by the various military and non-military 

planning teams, BUT DOES NOT CLAIM TO BE EXAUSTIVE, because in planning there 

are a number of peculiarities that the proposed manual cannot cover. 

CONCLUSIONS TO CHAPTER THREE 

1. The analysis of the conducted empirical research unequivocally shows the 

need to improve the process of planning operations at the operational level in the Armed 

Forces of our country. Adopting the NATO Comprehensive Operations Planning 

Directive as the basis for developing national operational planning documents will unify 

processes and procedures between national and allied headquarters on the one hand, and 

enhance interaction and coordination with other headquarters, services, agencies and 

departments involved in the planning process.  

2. The acquisition, analysis, processing and dissemination of information about 

the security environment is essential to the planning process and the conduct of operations. 

In an alliance format, this has been achieved by including the knowledge development 

process as a mandatory element of the overall crisis management and joint operations 

planning process. In order to improve the planning operations process at the operational 

level in our Armed Forces, the relevant structures should be created to be involved in this 

process - knowledge development about the security environment.  

3. The improvement of the planning operations process in a national format 

should be in a clear direction for the development of a new national doctrinal document, 

which will develop the overall process of crisis management and enable, through its 
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application, to achieve the desired synergistic effect in the application of the various 

instruments of national power – military and non-military.  

4. The proposed Joint Operation Planning Group (JOPG) Manual will 

inevitably facilitate the work of operational level planning teams, their coordination and 

interaction. Through its implementation, the planning operations process in the Armed 

Forces of our country will be improved, and this will lead to a much better synchronization 

of the actions of the military units with the other (non-military) participants in the conduct 

of each joint operation.  
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GENERAL CONCLUSIONS 

1. The analyzed operational planning documents in NATO describes planning in 

detail, have a clear pyramid structure and support the NATO Crisis Response Process 

(NCRP). In the Republic of Bulgaria, the pyramidal structure of these documents is also 

clear, but the comparative analyzes of the allied and national documents show that our 

national documents completely lack the "Execution" and "Transition" phases, which is a 

serious prerequisite, apart from the impossibility of achieving synchronization between the 

national planning teams with the allied ones (in NATO), but also for serious discrepancies 

in the preparation and conduct of every single allied operation or campaign with our 

participation. 

2. The existence of differences in the planning of operations at the operational 

level at the national and allied level necessitates the need to review the existing national 

documents in the field of planning. Our analyzes reveal that the improvement of the process 

of planning operations in a national format should inevitably be in the direction of creating 

a new document that includes in the process of planning operations both military and 

civilian experts, allowing the use of all sources of national power based on a Comprehensive 

Approach. 

3. When applying the Comprehensive Approach to crisis management in a 

national format, a number of challenges arise - organizational, operational, methodological, 

which lead to poor coordination and interaction between the main elements building the 

national defense capabilities - the military and non-military components, which in turn 

country does not allow to achieve a synergistic effect in resolving the relevant crisis or 

conflict. 

4. The conducted scientific experiment proves the working hypothesis that the 

harmonization of the national documents on planning operations with those of the allied 

ones is one of the directions for increasing the interoperability between the Armed Forces 

of our country and the structures of the Alliance, and this, in turn, will improve teamwork 

in decision-making and the quality of prepared planning documents. 

5. The planning and conduct of crisis response operations in modern environment 

requires the introduction of a new mechanism for organizing work and managing processes, 

which allows the fullest possible use of military and non-military capabilities. This approach 

requires the application of new techniques, processes and procedures to improve the work 

of planning teams at the operational level. The proposed Joint Operations Planning Group 

Manual provides a sound basis for improving the processes and procedures for planning and 

conducting any such operation. 
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6. Through the implementation of the Joint Operations Planning Group Manual, 

the process of planning operations at the operational level in a national format will be 

improved, by improving the interaction and coordination between planning teams and 

groups, through a more complete scope and control of the activities performed and reduction 

of working time. 

 

RECAPITULATION 

The current security environment is extremely dynamic and uncertain, 

characterized by variability, complexity and ambiguity. It turns out to be a big challenge 

for NATO and in particular for the Republic of Bulgaria. The new NATO Strategic 

Concept adopted in Madrid this year defines its main tasks, deterrence and defence, crisis 

prevention and management and cooperative security as key for the next 10-15 years, the 

implementation of which will continue to guarantee the collective defense and security of 

all member countries. 

Synchronizing the operations planning process in the Republic of Bulgaria with 

that of NATO on the one hand, and increasing the coordination and interaction between 

the various actors on the other, will increase the synergistic effect in the overall common 

framework of crisis management. Sharing a unified vision for the achievement of 

objectives and the end state is the number one priority of all planning teams at all levels 

of management involved in the operations planning process. 

The improvement of the crisis management system in the Republic of Bulgaria 

and specifically the operations planning process at the operational level, which is 

inextricably linked to this system, is a necessary condition for increasing its functionality 

and its integration into the NATO and the EU crisis management systems. 

The proposed "Joint Operations Planning Group Manual for planning and 

conducting operations" aims to align the planning of operations at the operational level in 

the Republic of Bulgaria with that of NATO, by additionally including the stages of 

execution and transition of the operation in the general process of planning to increase 

interoperability and improve the planning process with the proposed guidelines. 

In order to implement the proposed guidelines for improving the planning process, 

changes in the doctrines and manuals of planning operations, management skills to 

manage changes and the corresponding coordination and control are needed. The 

proposals made will build a common understanding of crisis management based on a 

Comprehensive Approach, and that no modern crisis can be resolved and managed solely 

by a single source of national and alliance power, but it is necessary to have a 
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comprehensive view of its solution. 

 

IV. REPORT ON THE CONTRIBUTIONS TO THE DISSERTATION WORK 

Scientific contributions:  

1. The theory concerning the essence and the main points of the process of 

planning operations at the operational level is enriched, which is linked to the 

implementation of the comprehensive approach by the Armed Forces of the Republic of 

Bulgaria. 

2. Challenges to the synchronization of the processes, procedures and products in 

the planning of operations at operational level in the Armed Forces of the Republic of 

Bulgaria with those in NATO are defined and directions for their overcoming are proposed. 

 

Scientific and applied contributions: 

1. New approaches, techniques and procedures for improving coordination and 

interaction between different actors in crisis and conflict resolution are systematized. 

2. Developed a Joint Operations Planning Group Manual for planning and 

conducting operations, which supports coordination and interaction between military and 

non-military actors in planning operations and thus contributes to increasing their 

effectiveness. 
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