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ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

 

Актуалност на темата  

Актуалността на темата е породена от динамичния характер на 

средата на сигурност, който води до дефиниране на изисквания  към 

Въоръжените сили да развиват способности за адекватен, прецизен, 

целенасочен, фокусиран и своевременен отговор на разнородни и 

неочаквани заплахи . 

От гледна точка на планирането на операциите, това води до 

необходимост от въвеждане на подходи, осигуряващи процесите на 

планиране в техните детайли, при резки промени в ситуацията и 

фокуса на усилието, като се търси оптимизиране на използването на 

наличните ресурси в нарастващ дефицит от време.  

Дисертационният труд предлага решение за усъвършенстване на 

планирането на операции, с отчитане на посочените изисквания като 

резултат от усъвършенстване на протичането на процесите на 

таргетинг. 

 

Цел и задачи на дисертационния труд  

Научно-изследователската цел на дисертационния труд  е 

изследване на процесите на планиране на операции и таргетинг и 

разработване на модел за стандартизиране и автоматизиране на 

таргетинга. 

За постигане на целта са решени следните задачи:  

(1)  Изследване на процесите на планиране на операциите и 

таргетинг. 

(2)  Изграждане на модел на стандартизиране на таргетинга при 

планиране на операции. 

(3)  Изграждане на модел на автоматизиране на таргетинга при 

планиране на операции. 
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Обект и предмет на изследването  

Обект на дисертационния труд е таргетингът като подпроцес на 

планирането на операции . 

Предмет на дисертационния труд са стандартизацията и 

автоматизацията на таргетинга при планиране на операции . 

 

Структура на дисертационния труд  

За решаване на научно-изследователските задачи и постигане на 

поставената научно-изследователска цел , дисертационният труд е 

структуриран в увод, списък на използваните съкращения, три глави, 

изводи, списък на литературните източници и  приложения. 

Обемът на дисертационния труд  е от 264 страници. 

Основният текст обхваща 183 печатни страници, в които са 

включени 68 фигури и 5 таблици. 

Използваните литературни източници са 29. 

Приложенията към основната част са четири, като три от тях 

съдържат съответно 10,  41 и 3 таблици, а в четвъртото са включени 

отзиви от проведените експерименти  – 3 на брой. 

Номерата на фигурите и таблиците в автореферата съответстват 

на тези от дисертационния труд.  

В увода са обосновани актуалността на темата, практико - 

приложният и характер и значимостта на разрешаването на проблема.  

В първа глава  е решена първата научно-изследователска задача, 

като е извършено изследване на процесите на планиране на операции  и 

таргетинг. 

Във втора глава е решена втората научно-изследователска 

задача и е изграден модел на стандартизиране на процеса на таргетинг 

при планиране на операции. 

В трета глава е решена третата научно-изследователска задача 



 

4/43 

като е разработен на модел на автоматизиране на процеса на  таргетинг 

при планиране на операции. 

 

Ограничения 

В дисертационния труд са поставени следните ограничения:  

 таргетингът се разглежда на съвместно и на компонентно 

ниво; 

 на компонентно ниво таргетингът се разглежда за 

военновъздушния компонент;  

 разглеждат се процесите само при провеждане на бойни 

операции. 

 планирането на динамични цели и критични спрямо времето 

цели се разглеждат информативно.  

 

Методология 

При разработване на дисертационния труд са използвани 

следните методи и подходи: анализ; синтез; дедукция; методи на 

системотехниката; процесен подход; системен подход.  

 

. Изследване на процесите на планиране на ГЛАВА ПЪРВА

операции и таргетинг 

В процесите на планиране на операции участват структури, 

осъществяващи процеси, които по своята дефиниция не се различават 

съществено, но са с различна организация и наименования. В най -

общия случай, това означава, че се изпълняват различни като 

последователност и същност процедури, практически водещи до едни 

и същи резултати. В част от случаите изходът от процес, осъществяван 

от една структурна единица, може да бъде вход за процеса, 

осъществяван от друга структурна единица. Входът и изходът от 

изпълняваните процеси своята по същност и определение може да не 
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се различават, но е възможно да бъдат с наименования, които не 

съвпадат поради установените собствени правила на всяка от 

структурните единици. 

От голямо значение за повишаването на нивото на ефективност и 

ефикасност на дадена система е оптимизацията на интегралните точки 

на процесите, осигуряващи нейното функциониране. Предефинирането 

и стандартизирането на процесите осигурява еднакво разбиране за 

тяхната същност и цел, уеднаквява входа и изхода и повишава 

качеството на функциониране на системата. 

 

 

 

Фигура I-1. Провеждане на операция – континуум 

 

Предмет на изследване е таргетингът като елемент на процесите 

на планиране на операции, тяхното състояние и възможностите за 

тяхното усъвършенстване. Планирането на операции се разглежда от 

перспективата на таргетинга, като се акцентира на интеграцията на 

процеса като подпроцес на планирането (фиг. I -1) и се фокусира върху 

процесите на планиране на операцията (изработване на плана), 

синхронизация и поставяне на задачи (фиг. I-2). 

Цялостното интегриране на изброените процеси в единна 
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система, наречена „Система за адаптивно планиране и изпълнение” 

(APEX), осигурява разширен и комплексен поглед към процесите и 

възможност за отчитане на взаимното влияние между отделните 

подсистеми и елементи (фиг. I-2). 

 

 

 

Фигура I-2. Разширен изглед на 

Система за адаптивно планиране и изпълнение  

 

За анализ на процесите се използват системния подход и 

процесния подход. Процесният подход осигурява възможност да бъдат 
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разглеждани действията на ангажираните структури – съвместните 

сили и военновъздушният компонент (ВВК), като техни елементи – 

като система от процеси. Според процесния подход , дейността на 

всяка организация  представлява верига  от свързани помежду си 

процеси. 

С процесния подход може да се обвържат ефектите, постигнати 

от действията на ангажираните структури и желаното крайно 

състояние. Също така, този подход позволява и използване на единна 

измервателна система с комплекс от показатели, които да отразяват 

постигането на желаното крайно състояние . Процесите, които ще 

бъдат анализирани за постигане на целите на дисертацията, включват 

множество подпроцеси, които протичат паралелно, последователно с 

циклично презастъпване и сложни взаимовръзки и зависимости 

помежду им. 

Освен процесния подход, при изследването на процесите на 

планиране и таргетинг се прилага и системния подход. Системният 

подход позволява анализ на елементите не в изолация, а в системата, 

т.е. разглеждат се техните връзки. Системният подход се явява най -

подредената и надеждна основа за управление на сложни 

взаимосвързани дейности, позволяваща да се откриват и анализират 

съставящите системата компоненти, както и техните взаимовръзки . 

 

1.1. Същност и съдържание на таргетинга  

Изследването включва анализ на същността и съдържанието на 

таргетинга като система от подпроцеси  и мястото му като подпроцес 

на планирането. Извършен е и анализ на целите  като обект на 

таргетинга. 

 

1.1.1. Основни понятия и описание на таргетинга  

Прегледът и анализът на таргетинга, като подпроцес при 
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планиране на операции, осигурява възможност за определяне на 

неговото място и значимост и как влияние върху качеството на 

планирането. От друга страна, погледът върху текущото състояние на 

организацията на процесите и тяхното протичане, прави възможно 

определянето на възможности за тяхното усъвършенстване . 

На национално ниво се възприети два термина, обозначаващи 

изследвания процес – съвместно определяне и поразяване на цели  и 

таргетинг. В дисертационния труд като основно определение се 

използва терминът таргетинг със следната дефиниция:  

 

Таргетинг Процес на определяне и приоритизиране на цели и 

определяне на адекватно въздействие върху тях, в 

съответствие с оперативните изисквания, наличните 

способности и законовите рамки . 

 

Изборът на термина „таргетинг” е направен поради своята 

краткост и многократност на използване в изследването. Същият 

отговаря и по-точно на дефиницията за термин, и практически е 

разпознаваем в национална и многонационална среда.  

Изборът на термина „таргетинг” е направен поради своята 

краткост и многократност на използване в изследването. 

Предложеното в дисертацията определение на термина описва по -

пълно и конкретно същността на включените процеси. Промяната на 

думата „отговор” с „въздействие” в определението позволява 

инициативност и премахва реактивния характер, заключаващ се в 

налаганото на условие да се действа като реакция на нещо 

„инициирано” от противостояща страна . 

Целта на таргетинга като процес, е да интегрира и синхронизира 

използването на наличните способности за постигане на специфични 
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ефекти, при въздействие върху определени обекти . 

Субект на таргетинга са щабовете на различните нива, 

ангажирани в процеса. 

Основен обект на процеса са обекти за въздействие – цели
1
, 

които по своята същност могат да бъдат области, комплекси, 

инсталации, сили, оборудване, способности, отделни личности, групи, 

системи или поведение  . 

В дисертационния труд се използва следната дефиниция за цел:  

 

Цел Обект на въздействие, осъществено в интерес  на постигане 

на желан ефект и в съответствие с определена законова 

рамка. 

 

Таргетингът се дели на две основни категории:  

 Преднамерен; 

 Динамичен. 

Преднамереният таргетинг обхваща цели, който са известни, че 

съществуват в зоната на операциите и срещу тях са назначени 

действия за оказване на въздействие за създаване на желани ефекти. 

Самият процесът е итеративен
 
и не е ограничен от конкретна времева 

рамка. Фазите на процеса могат да протичат едновременно и 

паралелно. Процесът, чрез който целите, указанията и намерението на 

командира се транслират в изпълними действия се нарича „таргетинг 

цикъл” (фиг. I-5). 

 

 

                                            
1

 Цел – определена географска област, обект, способности, лице, или организация 

(включително техните, характеристики, воля, намерения, разбиране, поведение и състояние), 

която влияе, като част от военното участие, за достигане на желаното крайно състояние 

(target – цел (англ.)) [4]. 
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Фигура I-5. Таргетинг цикъл  

 

Процедурата за динамично определяне и въздействие по цели  

се състои от шест стъпки:  откриване; обозначаване; съпровождане; 

назначаване на въздействие;  въздействие; оценка. 

Стъпките на процедурата за динамично определяне и въздействие 

по цели се изпълняват в петата фаза на таргетинг цикъла. Процедурата 

се прилага и за планирани цели, с цел потвърждаване, проверка и 

валидиране на плана за въздействие  (фиг. I-5).  

 

 

 

Фигура I-6. Таргетинг континуум  
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За илюстрация на двата подхода – процедурите за планиране и 

въздействие по двете категории таргетинг – планиран и динамичен – е 

подходящо да се разгледа графиката на таргетинг континуума (фиг. I -

6). Същата изобразява отношенията на основните категории на 

таргетинг – като елементи на процесите на предварителна подготовка 

и действия – към времето за планиране, правните политическите 

ограничения и към елементите на процесите, които протичат, когато 

силите са в контакт . Важно е да се подчертае, че когато силите са  в 

контакт – при бойно противоборство  или самозащита – процесите не 

се разглеждат като категории на таргетинга  

 

1.1.2. Анализ на целите като обекти за въздействие  

Всяка цел притежава определени характеристики, които 

определят нейната значимост като обект на въздействие. В най-общ 

случай може да се определят пет категории характеристики, които 

описват целите: физически;  функционални;  когнитивни; среда; време. 

Физическите характеристики  описват целта като физически 

обект. Тези характеристики са от съществено значение при избора на 

типа и количеството на средствата за въздействие – респективно на 

въоръжението и на методите, тактиките и техниките, прилагани за 

въздействие. 

Функционалните характеристики  описват как функционира 

целта, самостоятелно и/или като елемент от система, ниво на 

активност, функционален статус и в някои случаи – значимост на 

целта като такава. Функционалните характеристики понякога е трудно 

да бъдат точно определени поради невъзможност за пряко наблюдение  

на поведението на целта. В тези случаи се прилагат дедуктивни и 

индуктивни подходи . 

Когнитивните характеристики  описват как целта „мисли”, 

упражнява управленски функции и обработва информация. Тези 



 

12/43 

характеристики са критични при разглеждане на дадена система, 

защото всяка система има централен елемент, който управлява 

функционирането и именно въздействието върху него би могло да 

доведе до желаните промени в поведението или състоянието на 

системата. Също както при функционалните характеристики, 

когнитивните характеристики на целта е трудно да се определят пряко.  

Факторите на средата  описват как околната среда влияе на 

обектите за поразяване – целите. Тези фактори оказват влияние при 

избор на методи и подходи за откриване, наблюдение, опознаване, 

определяне на състоянието и въздействие върху целта . 

Времевите характеристики  описват аспекти от уязвимостта на 

целта като откриване, атака или друго въздействие в зависимост от 

разполагаемото време . 

Необходимо е да се направи уточнение, че изброените категории 

не са абсолютно прецизни и изчерпателни . Също така, е необходимо 

да се отбележи, че и някои от характеристиките могат да принадлежат 

на повече от една категория. 

Характеристиките на целите може да носят голямо количество 

информация, която при разработването и в детайли може да доведе до 

натрупване на много големи масиви от данни, не винаги практически 

приложими и водещи до необоснован разход на ресурси за тяхното 

събиране, обработка и съхранение. Тук може да бъде поставен 

въпросът за необходимото и достатъчно количество информация 

(данни за целта), което би осигурило изпълнението на поставените 

задачи от участниците в операцията и описването на тази информация 

като стандарт.  

Също така стои и въпросът със съхранението на наличната 

информация, нейното актуализиране и разпространение.  

Необходимо е да бъдат потърсени пътища за оптимизиране на 

тези предизвикателства, което би довело до повишаване на 
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ефективността при използването на информацията.  

 

1.2. Интегриране на таргетинга с процеса на планиране на 

операции 

Основен елемент от разработването на план на операция е да се 

координира използването на всички налични средства за въздействие 

върху противостоящите, с цел синхронизиране на действията при 

създаването на желаните ефекти, постигане на целите на операцията 

и крайните състояния за всяка фаза на операцията. Резултатът от тази 

синхронизация е съгласуваност и синергия при използването на 

наличните способности. 

 

1.2.1. Подход за планиране на операции базиран на 

ефектите 

Планирането на операция е ориентирано към създаване на 

концепция и организация за постигането на желано крайно състояние с 

параметри, зададени от стратегическото ръководство. На 

стратегическо ниво планирането има за цел превръщането на 

политическите параметри във военни указания за  командирите на 

оперативно ниво. На оперативно ниво планирането има за цел да 

трансформира стратегическите военни указания в серия от 

интегрирани, с приемлив риск военни действия за ефективно 

постигане на целите. 

Постигането на целите на операцията, зависи  в голяма степен и 

от умението да се прилага оперативно изкуство при планиране на 

операциите. Оперативното изкуство е творческо прилагане на знания, 

умения и опит при планиране и провеждане на кампании и операции. 

То е мисловен процес, при който се разгледа сложен и често 

неструктуриран проблем, придава му се достатъчна яснота и логика 

(понякога по интуитивен път), което позволява подробно планиране, 
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ясни заповеди и конкретни действия.  

Основен принцип, доказал се във времето, за планиране на 

операции е прилагането на подхода „от стратегия до задача”. Така се 

осигурява ясно разбиране за връзката между целите, поддържащите ги 

ефекти и действията, осигуряващи желаните резултати. Принципът на 

прилагане на подхода „от стратегия до задача” гарантира, че 

оперативното ниво осигурява връзката между стратегическия замисъл 

и провеждането на бойните действия, както и че операциите на 

тактическите формирования са насочени за постигане на целите на 

стратегическото ниво. Този подход е частен случай на системния 

подход и за него са в сила следните принципи:  

 процесът на вземане на решения трябва да започне с 

идентифицирането и ясното формулиране на конкретни цели;  

 необходимо е да се идентифицират и анализират 

възможните алтернативни начини за постигане на целта;  

 целите на отделните подсистеми не следва да противоречат 

на целите на цялата система;  

 изкачване от абстрактното към конкретното.  

Подходът „от стратегия до задача” е в основата на подхода за 

провеждане на операции, базиран на ефектите (фиг. I-7). 

Построяването на модела на операцията се осъществява „от горе 

надолу” или от абстрактното към конкретното (фиг. I -7). Започва се от 

желаното крайно състояние на най-високо ниво, определят се целите, 

необходими за постигането му, определят се ефектите и причинно-

следствените връзки, необходими за постигане на целите на 

операцията. Накрая се определят тактическите действия и задачи, и 

необходимите ресурси за постигане на желаните ефекти. Това е 

практическо изражение на прилагане на метода на „Дърво на целите” 

от системния подход за изследване и управление.  
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Фигура I-7. Графичен модел на подхода „От стратегия до задача”  
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1.2.2. Анализ на интеграцията на процесите на планиране 

на операция и подпроцеса на таргетинг  

Таргетингът е насочен към определяне на подходящи цели като 

обекти за въздействие. Определят се и действията, както и силите и 

средствата, които ще осигурят необходимото въздействие за постигане 

на желаните резултати и ефекти в подкрепа на целите и операцията. 

Действията и целите, като обекти за въздействие, са тактически 

елементи. Ефектите съществуват на всички нива – тактическо, 

оперативно и стратегическо. Ефектите показват връзката между 

съответните действия (насочени към целите като обекти за 

въздействие) и постигането на целите на операцията на различните 

нива и желаното крайно състояние.  

Таргетингът детайлизира планирането на операциите до 

конкретни задачи за въздействие върху обекти (цели) и осигурява ясна 

визия за необходимите способности. Подпомага и извършването на 

оценка на постигнатите непосредствени резултати, ефектите от 

проведените бойни действия и оценка на операциите. Таргетингът 

помага за валидирането на оперативните планове, в смисъла на 

тяхната реална изпълнимост в зададените времеви рамки  и планирани 

способности. 

Интегрирането на процеса на планиране на операции и 

подпроцеса на таргетинг придава завършеност на усилията за 

постигане на оперативните цели и желаното крайно състояние.  

 

1.3. Таргетинг и процес на синхронизация на операцията  

Синхронизацията по дефиниция е аранжиране на военните 

действия по приоритет във времето и в пространството за 

реализиране на максимална бойна мощ на желано място и в желано 

време. Ефектът от синхронизацията е синергизъм при ефикасно 
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използване на ангажираните способности. Самата синхронизация не 

трябва да се разглежда като крайно състояние, а като инструмент.  

Процесите на синхронизиране на изпълнението на оперативно 

ниво представляват повтарящ се цикъл, включващ планиране, 

координиране, разпределение и поставяне на задачи, в съответствие с 

указанията на командира и отразяват променящата се ситуация. 

Синхронизацията включва следните процеси:  съвместен процес на 

координиране; съвместен таргетинг;  разпределяне на усилията.  

Основен документ осигуряващ синхронизацията на компонентите 

на съвместните сили е заповедта за взаимодействието . Заповедта за 

взаимодействие съдържа намерението на командващия на съвместните 

сили, основното усилие, указания за разпределение на усилията и 

координиращи инструкции. Като анекси са  включени: Съвместният 

списък на приоритизираните цели; матрицата на критичните спрямо 

времето цели; Списъка на приоритизираните обекти за прикритие; 

информационните операции; специалните инструкции и други.  

Успешното синхронизиране зависи от създадените условия за 

протичане на процесите. Една от критичните точки е създаването на 

благоприятни условия за разработване на списъците на целите. 

Необходимо е да се прилагат стандартизирани процедури и стандарти 

на всички нива. Тези стандартизирани процедури трябва да бъдат с 

адекватно ниво на съвместимост – както за уеднаквяване на процеса на 

разработването на списъците, така и за синхронизиране на всички 

действия. 

 

1.4. Интегриране на таргетинг цикъла и цикъла на 

поставяне на задачи на ВВК 

Цикълът на поставяне на задачи е множество от подпроцеси, 

които осигуряват таргетинга, разпределението на усилията и 

разпределението на способностите при изготвянето на заповедта за 
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въздушните операции. В действителност всичките тези подпроцеси са 

тясно взаимосвързани. Отнасянето към тях като към отделни субекти 

води до загуба на главната идея, че същите трябва да функционират 

интегрирано, като едно цяло, за постигане на максимална 

ефективност. Цикълът на поставяне на задачи се представя като 

последователност от шест отделни фази (фиг. I-11). В действителност, 

процесите са двупосочни, с повтарящи се действия, многоизмерни, 

понякога изпълнявани паралелно и като част от по -голям набор от 

подпроцеси, осигурени от задълбочена разузнавателна подготовка на 

оперативната среда. 

 

 

 

Фигура I-11. Цикъл на поставяне на задачи  

 

Таргетингът на нивото на ВВК е интегриран в цикъла на 

поставяне на задачи и повтаря в голяма степен фазите на таргетинга на 

съвместно ниво. Процесът осигурява разработване на продукти, 

необходими за изготвянето и изпълнението на заповедта за 

въздушните операции и оценка на постигнатите резултати.  
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За целите на изследването е необходимо да се анализира 

интеграцията на двата процеса – цикъла на поставяне на задачи и 

таргетинг. Това позволява да се определят критичните точки и да се 

потърсят насоки за тяхното усъвършенстване като възможности за 

прилагане на стандартизиран и автоматизиран модел за работа.  

Анализът на процесите служи за определяне на фокуса на 

усилията за тяхното усъвършенстване, посредством въвеждане на 

стандарти и автоматизация. От прегледа на процесите е видно, че са 

сложни – съставени са от множество подпроцеси – протичането им във 

времето е циклично, последователно и паралелно, като е възможно 

времевите им рамки и да се припокриват. Резултатите от един процес 

могат да бъдат зависими от резултатите от множество други процеси – 

съществуват няколко входни точки на процеса, често реализируеми по 

различно време. Също така, входовете и изходите на множество от 

процесите са входове  и изходи от „външни” за ВВК процеси, както по 

хоризонтала, така и по вертикала. От голямо значение е 

координацията и взаимодействието на функционалните групи на 

съвместно ниво и функционалните групи на компонентно ниво. 

Предизвикателство е организацията на взаимодействието и 

поддръжката, необходима за работата с функционалните елементи на 

Командването на съвместните сили и другите участници – сухопътен 

компонент (СК), военноморски компонент (ВМК) и др. Критична 

точка за протичането на процесите е наличието  на процедури, 

интегриращи усилията на различните нива.  

Предизвикателство е и осигуряването на средата на протичане на 

процесите и обмена на информацията. Средата оказва влияе на 

качеството на протичане на процесите. Тук също са в сила 

изискванията за непрекъснатост и скорост на пренасяне на 

информацията, нейното съхранение и съответстваща достъпност, 

осигуряващи желаните нива на синхронизация и интеграция на 
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усилията. 

 

Изводи от глава първа  

1. Таргетингът е процес на определяне и приоритизиране на 

цели и определяне на адекватно въздействие върху тях, в съответствие 

с оперативните изисквания, наличните способности и законовите 

рамки. 

2. Основен обект на таргетинга са целите, като обекти за 

въздействие, осъществено в интерес на постигане на желан ефект и в 

съответствие с определена законова рамка.  

3. Моделът на операцията се развива „от горе надолу” или от 

абстрактното към конкретното, като се прилага модифициран метод на 

„Дърво на целите”от системния подход, интегриращ планирането на 

операцията с таргетинга. 

4. Подход за усъвършенстване на процесите на таргетинг е 

изграждането на система от стандартизирани подпроцеси и работна 

среда, интегрираща изпълнението на стандартните процедури.  

 

. Метод за стандартизация на процесите на ГЛАВА ВТОРА

планиране и таргетинг 

2.1. Стандартизация и стандартни оперативни процедури  

За прилагане на определените стандарти на практика се 

използват стандартни оперативни процедури (СОП). Стандартните 

оперативни процедури представляват детайлно описание на начина, по 

който да се осъществи зададена политика  – в случая стандарт. 

Основната разлика между стандарта и стандартната оперативна 

процедура е в детайлите. Стандартната оперативна процедура описва 

кой, къде, кога и как ще осъществи дадено действие и какви материали 

са необходими. Детайлната информация в стандартните оперативни 

процедури сама по себе си стандартизира дадените процеси и 
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осигурява инструкции за действие стъпка по стъпка, осигурявайки 

всеки ангажиран в процесите участник с необходимите инструкции за 

оптимално изпълнение на поставените задачи.  

В контекста на таргетинга – респективно на процесите на 

планиране на операции, стандартизирането и въвеждането на 

стандартни оперативни процедури осигурява способности за 

прилагане на най-добрите практики на всички нива. Уеднаквяването  

на дефинициите на процесите, техните входове и изходи , позволява 

заменяемост на ангажираните участници и прилагане на 

автоматизация. Това осигурява по-висока ефективност и ефикасност.  

 

2.2. Стандартизиране на елементите на модела на операцията  

Разработването на модела на операцията е от фундаментално 

значение за планирането й. Той представлява оформяне на общата 

идея за операцията в графичен вид на основа на оценката на 

ситуацията и анализа на мисията.  

Като обект на стандартизация в дисертационния труд са 

разгледани елементите от модела на операцията:  

 фази на операцията;  

 цели на операцията  и задачи;  

 ефекти и мерки за ефективност;  

 действия и мерки за изпълнение.  

Разгледани са и техните взаимовръзки, които са включени като 

елементи в изграждането на стандартизирания таргетинг модел с 

прилагане на подхода „от  стратегия до задача”. 

Фазата представлява определен във времето фокус на 

операцията. Фазите изразяват последователността на промяната на 

основния фокус на операцията във времето и прогреса при достигане 

на желаното крайно състояние (фиг. II-1). 
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Фигура II-1. Примерен модел на фаза на операция  

 

Отчитайки горното, при решаване на задачата за определяне на 

необходимата информация за фазите на операцията, данните трябва да 

отговарят на следните изисквания:  

 да определят фазата като фокус на операцията;  

 да определят фазата като продължителност.  

Решението на задачата като стандартизиран модел, при така 

поставените условия за форма и съдържание на информацията за 

фазите на операцията, е показано в приложение 1, таблица П1-1. 

При стандартизиране на информацията за целите на операцията 

се прилага подхода „от стратегия до задача” като се изгражда  строга 

йерархия, включваща отношенията между фазите на операцията, 

целите на операцията  (съвместни и компонентни), задачите и 

поддържащите ги цели (като обект на въздействие).  

Целите на операцията  се разполагат по приоритет и йерархично, 

като за всяка от тях се развива йерархична структура на 

поддържащите я цели на операцията  и задачи от по-ниско ниво със 

съответните приоритети и мерки за оценка. Йерархичното подреждане 

осигурява ясна представа за целенасочеността и необходимата 

последователност при постигане на ефектите (фиг. II -2). От тук може 

успешно да се определят целите (обектите) за въздействие, 
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необходимото въздействие, което осигурява желаните ефекти и 

необходимите действия, в резултат на които се създават ефектите.  

 

 

 

Фигура II-2. Фази, цели и задачи  

 

Стандартната форма и съдържание на информацията за целите на 

операцията – съвместни, компонентни и задачи е показана в 

приложение 1, таблица П1-2. 

Определянето на информацията за ефектите, които осигуряват 

постигането на целите на операцията , цели описание на елементи, 

позволяващи реална оценка на текущото състояние и тенденциите в 

развитието на постигането на целите на операцията. 

Освен определянето на самия поддържащ ефект, важен елемент е 

и определянето на мярката за ефективност. Мярката за ефективност 

се определя като комплекс от съответни критерии, с чиято помощ се 

отчитат ефективността или изпълнението (статуса) и тенденциите 

(прогреса). Критерият е комплекс от измерител (мярка) и индикатор 

за окончателното постигане на желания стандарт.  

Решението на задачата като стандартизиран модел, при така 

поставените условия за форма и съдържание на информацията за 

поддържащите ефекти е показана в приложение 1 , таблица П1-3. 

Определянето на информацията за поддържащите действия, 

които осигуряват изпълнението на  задачите, цели описание на 
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елементи, позволяващи реална оценка на текущото състояние и 

тенденциите в развитието на действията и техните резултати. 

Аналогично на мерките за ефективност при поддържащите ефекти, се 

определят и мерките за изпълнение на поддържащите действия. 

Стандартната форма и съдържание на информацията за 

поддържащите действия е показана в приложение 1 , таблица П1-4. 

За да се постигне изграждане на ясен и фокусиран във времето 

модел на операцията е необходимо да се определят правила за 

неговото конструиране, посредством определяне на взаимовръзките 

между неговите елементи. Фокусът и разпределението на 

приоритетите на операцията във времето се постигат посредством 

определяне на взаимовръзките между фазите на операцията, като 

изразител на времевия фактор и целите на операцията . 

Йерархията на целите на операцията , трябва да осигурява 

спазването на подхода „от стратегия до задача”, като следва и 

замисъла на развитие на модела на операцията във времето. 

Йерархията е изградена, като са определени взаимовръзките между 

целите на операцията . 

 

2.3. Стандартизиране на информацията за целите  

Задачата, която трябва да се реши е определяне на формата и 

съдържанието на информацията за целите, която да осигурява 

процесите на планиране. Информацията трябва да  бъде във вид удобен 

за обработване като такава, което включва: подходяща система за 

рефериране към информация за определена цел, възможност за 

промяна, допълване и актуализиране на информацията, репликиране, 

архивиране, разпространение до потребители на всички нива и с 

различни нива на достъп до информация. Формата на информацията за 

целите трябва да позволява нейното рефериране и към други системи 

за обработка и съхранение на данни.  
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Важен е подходът към определяне на необходимия и достатъчен 

обем от информация за целите. Количеството информация трябва да 

осигурява напълно процесите на планиране, без да се получава 

„запушване” на системата.  Най-подходящо и най-удобно е 

информацията за целите да се съхранява в електронен формат и 

организирана в релационна база от данни. Така се решава и проблема с 

качеството и ангажирания ресурс за обработка на огромния обем от 

информация – релационните бази данни позволяват прилагане на 

автоматизация, с което се осигурява възможност за автоматизация и на 

процесите на планиране. 

Практическият опит показва, че за описване на една цел или 

обект е необходимо да се осигури голямо количество разнородна 

информация. По тази причина, за постигане на простота, яснота и 

улеснение на работата, информацията за целите или обектите е 

групирана йерархично в три условни категории:  

 основна информация за целта/обекта;  

 информация за точките на въздействие;  

 решение за въздействие. 

Решението на задачата за определяне на основната информация 

за целите трябва да отговаря на следните изисквания:  

 да описва целта като самостоятелен физически обект;  

 да описва целта като самостоятелен функционален обект;  

 да описва обекта от оперативна перспектива;  

 да предоставя служебни данни за обекта.  

Решението на задачата като стандартизиран модел, при така 

поставените условия за форма и съдържание на основната 

информацията за целите, е показано в приложение 1, таблица П1-5. 

От перспектива на търсенето на възможни способи за 

въздействие по зададен обект, когато условията го позволяват, същият 

се анализира като система и се декомпозира на отделни елементи, 
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носители на неговите характеристики и функционални свойства, 

осигуряващи неговото функциониране по предназначение. Тези 

елементи се наричат критични елементи . При въздействие върху тези 

елементи, по определен начин и на точно определено място, е 

възможно да бъдат получени предварително определени резултати и 

респективно, да бъдат постигнати желани ефекти. В дисертацията, 

тези елементи за наречени точки на въздействие  (ТВ). В 

дисертационния труд се използва следното определение за ТВ: 

 

Точка на 

въздействие 

Прецизно определена точка, асоциирана с критичен 

елемент от обект, която е фокус на въздействие, 

осъществявано с цел постигане на желани промени в 

състоянието или поведението на обекта.  

 

Решението на задачата за определяне на основната информация 

за точките на въздействие трябва да отговаря на същите изисквания, 

както за обектите или целите. В допълнение е необходимо да се 

добави и референция към данни за подходящи решения за въздействие 

в контекста на търсените желани ефекти. 

Решението на задачата като стандартизиран модел, при така 

поставените условия за форма и съдържание на информацията за 

точките на въздействие, е показано в приложение 1, таблица П1-6. 

В контекста на търсените желани ефекти може да се определят 

варианти на решения за въздействие (РВ) към всяка точка на 

въздействие на обектите/целите. Към всяка точка на въздействие 

съществува едно или множество от решения за въздействие.  

В дисертационния труд се използва следното определение за РВ: 
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Решение за 

въздействие 

Разчет на способностите, необходими за 

осъществяване на желана промяна в състоянието или 

поведението на конкретен обект или цел. 

 

Решението на задачата за дефиниране на информацията за 

решенията за въздействие трябва да отговаря на следните изисквания:  

да описва типа и количеството на средствата за поразяване; типа и 

количеството на платформите за тяхното използване;  способите за 

използването им; прогнозируеми очаквани резултати;  служебни данни. 

Решението на задачата като стандартизиран модел, при така 

поставените условия за форма и съдържание на информацията за 

решенията за въздействие, е показано в приложение 1, таблица П1-7. 

 

2.4. Стандартизиране на типовете списъци на целите  

Съществуват няколко типа списъци, дефинирани в националната 

публикация НП-3.9 „Доктрина за съвместно определяне и поразяване 

на цели”. Критичният анализ на тези списъци показва, че като цяло, 

тези списъци удовлетворяват процесите, но има възможност да се 

направят подобрения, с цел усъвършенстване на понятийния апарат и 

улесняване на практическото им прилагане.  С цел прецизиране и 

опростяване на наименованията на списъците е необходимо да се 

направят следните промени в техните наименования (фиг. II -6): 

 „Общ списък на целите” заменя „Съвместен списък на 

целите” – съдържанието на този списък не носи характер на 

разбирането за съвместност, а отговаря на значението на думата общ.  

 „Списък на номинираните цели” заменя „Списък на 

номинирани за въздействие (поразяване) цели в зоната на операцията” 

– пояснението, че номинацията се отнася за въздействие по цели в 

зоната на операцията е излишно;  
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 „Съвместен списък на приоритизираните цели” заменя 

„Съвместен списък на приоритизираните цели за въздействие 

(поразяване) в зоната на съвместната операция” – главната идея на 

този списък е, че целите в него са подредени по техния приоритет;  

 „Списък на ограничените цели” заменя „Списък на цели 

ограничени за въздействие” – пояснението, че ограничението се отнася 

за въздействие е излишно;  

 „Списък на забранените обекти” заменя „Списък на цели 

забранени за въздействие” – съгалсно дефиницията за цел, ако даден 

обект не отговаря на всички изисквания, то той не може да бъде цел.  

 

 

 

Фигура II-3. Отношения между списъците на целите/обектите 

 

Добавят се два нови списъка:  

 „Списък на номинираните обекти”; 

 „Интегриран списък на приоритизираните цели”. 

Информацията, съдържаща се в списъците на целите/обектите, е 
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необходимо да отговаря на следните основни изисквания:  да осигурява 

служебни данни за типа и статута на списъка;  да осигурява 

необходимия обем служебни данни за целта/обекта; да осигурява 

данни, даващи изчерпателна информации за статута на целта/обекта по 

отношение на указанията за въздействие по него.  

Данните за типа и статута на списъка осигуряват 

съответстващата информация като неговия статус, срок на валидност, 

ниво на класификация на информацията в него.  

Решението на задачата като стандартизиран модел, на 

информацията за списъците на целите/обектите, е показано в 

приложение 1, таблица П1-9. 

Служебните данни  за целта/обекта осигуряват съответстващата 

информация като наименование, номер, неговия статус и ниво на 

класификация на информацията.  Служебните данни за целта/обекта и 

данните за статута на целта/обекта и съответните по отношение на 

указанията за въздействие по него осигуряват референции към 

способите за въздействие, желаните резултати/ефекти,  изпълнителя, 

както и приоритета на целта в списъка.  

Решението на задачата като стандартизиран модел, на 

информацията съдържаща се в списъците за целите/обектите, е 

показано в приложение 1, таблица П1-10. 

 

2.5. Модел за стандартизиране на таргетинга 

2.5.1. Осигуряване на информацията за целите  

Стратегическият командващ осигурява необходимата 

информация за нуждите на процеса на таргетинг на оперативно ниво 

при наличие на съответни бази данни. Разузнавателната информация и 

материалите (данните) за целите се предоставят на стратегическия 

командващ от служба „Военна информация“, като той организира реда 

за разпространението им до силите и щабовете, участващи в 
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операцията. Тези материали и разузнавателна информация се 

осигуряват единствено за целите на планиране на текущата операция. 

Данните трябва да  бъдат предоставени във формат, съответстващ на 

въведените стандарти (приложение 1, таблици П1-5 и П1-6) 

осигуряващи автоматизираната им обработка.  

 

2.5.2. Подготовка на базата данни за целите  

Базата от данни за целите се формира от данни, предоставени от 

органите за разузнаване на основата на искане от командващия, 

определен да ръководи таргетинг процесите, и утвърдено от 

стратегическия командващ. База данни за ползване от Съвместното 

командване на силите (СКС) и видовете въоръжени сили се създава 

единствено за провеждане на операция или учение. В базата от данни 

за целите се съдържа списък на всички обекти – потенциални цели, 

намиращи се в зоната на разузнавателен интерес (ЗРИ), определена за 

текущата операция. 

Разузнавателните структури на стратегическо ниво поддържат и 

актуализират масив от данни за всички обекти, представляващи 

интерес, съгласно обхвата на съответните национални концепции и 

стратегии. Те поддържат способности за осигуряване на необходимата 

информация във формат, съответстващ на заявения от потребителите 

(приложение 1, таблици П1-5 и П1-6).  

 

2.5.3. Разработване на целите 

Разработването на целите представлява систематично изследване 

на потенциалните системи с техните компоненти и единичните цели  с 

техните елементи с цел определяне на необходимите като тип и 

продължителност действия, които трябва да бъдат предприети срещу 

всяка от тях, за да се осигури ефект, осигуряващ постигането на 

специфичните цели на операцията. 



 

31/43 

Процесът се състои от седем стъпки: 

 анализ на системите  от цели; 

 разработване на документацията за всяка цел;  

 определяне на изискванията към информацията;  

 валидиране на целите;  

 номиниране на целите;  

 определяне на вариантите на решение за въздействие;  

 определяне на косвените щети.  

Фокусът на процеса трябва да бъде насочен към осигуряване на 

постигането на целите на операцията , а указанията на командира 

определят фокуса на усилията.  

 

2.5.4. Таргетинг план 

Таргетинг планът представлява макро -рамка на визията във 

функция на времето за въздействието по цели за постигане на целите 

на операцията. Планът отразява необходимото усилие, необходимото 

време и количествените измерения на съотношението цели – точки за 

поразяване към поставените задачи за постигане на целите на 

операцията. Планът  осигурява представа за разпределението на 

въздействието по целите по дни – респективно за ВВК осигурява 

адресация към конкретна заповед за въздушните операции, като също 

така осигурява и основа за извършване на оценка на изпълнението на 

задачите. 

На база на разработения таргетинг план се определя нивото на 

усилие за съответните роли и мисии за всеки ден (всяка заповед за 

въздушните операции) по предварително зададен критерий.  

 

2.5.5. Интегриране на процеса на разработване на цели в 

цикъла на поставяне на задачи на ВВК  

Процесът на разработване на цели от ВВК включва следните 
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стъпки: 

 подготовка; 

 преглед на външните номинации;  

 разработване на номинациите на ВВК;  

 разработване на проект на интегриран списък на 

номинираните цели на ВВК;  

 преглед на проекта на интегриран списък на номинираните 

цели на ВВК; 

 проверка за съответствие с правилата за използване на сила 

и действащите норми; 

 подготовка на материалите;  

 потвърждаване от КОМВВК; 

 представяне на КОМСС. 

На фигура II-15 е представена времевата рамка на модела на 

разработването на целите в цикъла на поставяне на задачи . 

 

 

 

Фигура II-5. Времева рамка на разработването на целите  

в цикъла на поставяне на задачи  

 

2.5.6. Приоритизиране на цели 

Поредният номер на целта в списъците на целите показва какъв 
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приоритет има целта при използването на наличните ресурси за 

въздействие по нея. По-висок приоритет имат по-малките номера. 

По-високият приоритет не означава, че по целта ще се въздейства 

по-рано в зададения период. 

Приоритизирането на целите се извършва основно по два 

приоритета: 

 по приоритет на целите на операцията  и задачите; 

 по приоритет на категорията „А/Б/В”.  

При приоритизиране на целите по приоритет на целите на 

операцията и задачите, приоритетът на целта съответства на 

приоритетите на съответните цели на операцията и задачи, които 

поддържа. Приоритетите на целите на операцията  и задачите са 

заложени в плановете и директивите на командирите на съответните 

нива. 

 

2.5.7. Оценка на операцията  

Оценката на операцията е непрекъснат процес, осигуряващ 

разбиране за: ефективността от прилагането на военните способности;  

нивото на прогреса на изпълнение на задачите, създаването на 

желаните ефекти и постигането на целите на операцията. 

Разработеният модел  на процеса описва основните стъпки на 

оценяване на операцията, като включва следните основни етапи:  

подготовка; събиране на информация;  обработка на резултатите;  

изготвяне на препоръки. 

Целта на оценката на операцията е не само да  се регистрира 

съответствието на мерките за ефективност и изпълнение с текущото 

състояние на оперативната среда, а да се осигури аналитично 

подкрепено разбиране за ефективността на стратегията на командира и 

информация, с която да се вземат решения за развитие на операцията. 

Ключов аспект е определянето на отклоненията на реалното състояние 
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от планираното. 

Оценяването осигурява представа дали желаните състояния са 

постигнати, не могат да бъдат достигнати в пълна степен или са 

непостижими с прилагания подход. Осъществява се непрекъснато 

наблюдение на тези състояния, имащи отношение към текущата 

операция. Мониторингът, като част от процеса на оценка подпомага 

събирането на съответната информация за текущото състояние, която 

да позволи сравнение с планираното прогнозно състояние  (фиг. II -20). 

 

 

 

Фигура II-20. Сравнение с планираното прогнозно състояние  

 

Изводи от глава втора  

1. Предефинирането на информацията на входа и на изхода на 

процесите на планиране и таргетинг, с цел нейното уеднаквяване и 

стандартизиране, се осъществява чрез въвеждане на единни стандарти 
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за описание на елементите от дизайна на операцията, целите (обектите 

за поразяване) и списъците на целите (обектите).  

2. Предефинирането на процесите на планиране и таргетинг, с 

цел тяхното уеднаквяване, оптимизиране и стандартизиране, се 

осъществява чрез въвеждане на единни стандартни процедури , 

описващи осигуряването и подготовката на информацията за целите 

(обектите за поразяване), тяхното разработване, приоритизиране и 

оценката на постигнатите резултати.  

3. Стандартизирането на процесите на таргетинг и на 

обработваната информация осигурява възможност за развитие на 

стандартизиран модел , който да послужи като база за разработване на 

концепция за модел на автоматизация на таргетинга . 

 

А. Модел за автоматизиране на процесите на ГЛАВА ТРЕТ

планиране и таргетинг 

В наши дни съществуват множество от инструменти, 

автоматизиращи отделните стъпки на таргетинга и въпреки това, все 

още няма универсален инструмент, обхващащ целия процес. Това е 

така, защото процесите протичат едновременно и последователно на 

много и различни нива и на различни физически места. За да обслужва 

такава разнородна маса от потребители, автоматизираната система 

трябва да осигурява двупосочна връзка между разузнавателните 

структури и потребители имащи различни  нива на достъп до 

класифицирана информация и използващи различни инструменти.  

 

3.1. Автоматизация 

Автоматизацията се осъществява посредством използването на 

система за управление на релационни бази данни (СУРБД) MySQL и 

PHP клиентски интерфейс.  Изборът на PHP за изграждане на 

клиентския интерфейс осигурява достъп до ресурсите от всеки 
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компютър с инсталиран уеб-браузър.  

Изборът на MySQL за СУРБД е продиктувано от това, че 

двигателят на MySQL не ангажира големи ресурси и самата  СУРБД се 

разпространява като свободен софтуер под GNU General Public License 

(GPL). В случаи, когато използването е несъвместимо с GPL, MySQL 

се разпространява под традиционните за комерсиален софтуер лицензи.  

Анализ на принципите на действие на РСУБД позволява да се 

изгради представа за приложимостта им в дадения случай. Релационна 

база данни е тип база данни, която съхранява множество данни във 

вид на релации, съставени от записи и атрибути (полета) и 

възприемани от потребителите като таблици. Релационните бази данни 

понастоящем преобладават при избора на модел за съхранение на 

финансови, производствени, лични и други видове данни.  Софтуерът, 

който се използва за организиране и управление на този вид бази 

данни се нарича най-общо система за управление на релационни бази 

данни. Релацията се дефинира като множество от записи, които имат 

едни и същи атрибути. Записът обикновено представя обект и 

информация за обекта, който обичайно е физически обект или понятие. 

Релацията обикновено се оформя като таблица, организирана по 

редове и колони. Всички данни, които се съдържат в даден атрибут, 

принадлежат на едно и също множество от допустими стойности, 

наречено домейн, и съблюдават едни и същи ограничения.  

MySQL е многопоточна, многопотребителска, SQL СУРБД, която 

към момента се разработвана, разпространява и поддържа от „Oracle 

Corporation”. MySQL се разпространява като свободен софтуер под 

GNU General Public License (GPL), но също така под традиционните за 

комерсиален софтуер лицензи за случаи, когато използването е 

несъвместимо с GPL.  

За MySQL съществуват широко разпространени и достъпни 

програмни интерфейси, позволяващи програми, написани на различни 
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програмни езици да имат достъп до MySQL бази данни.  

MySQL върши очакваното от потребителите, желаещи да приемат 

нейните ограничения (намаляващи със всяка следваща версия) в 

замяна на скорост, простота и бърза разработка.  

PHP е скриптов, интерпретируем език върху сървърната 

(обслужваща) страна с отворен код,  който е проектиран за уеб 

програмиране и е широко използван за създаване на сървърни 

приложения и динамично уеб-съдържание. PHP може да работи с 

повечето модерни бази данни.  

PHP се разпространява под отворен лиценз (PHP License), който 

по своята същност е BSD лиценз и който позволява безплатно 

разпространяване на програмния код на интерпретатора на езика. 

Фактът, че PHP се разпространява свободно, го прави удачен избор за 

изграждане на Web-базиран интерфейс за интерпретиране 

визуализиране и манипулиране на  данни в база данни. 

 

3.2. Модел за автоматизация на процесите на планиране и 

таргетинг 

Есенцията на ефекта от автоматизацията на таргетинга е 

осигурената възможност на състава за прецизно и бързо разработване, 

съхранение и разпространение на продуктите от  тяхната работа. 

Автоматизацията осигурява акумулиране и предаване на информация в 

определен ред, което осъществява връзката между отделните фази или 

стъпки на процесите. 

В дисертационния труд е представен вариант на автоматизация 

на таргетинга, като е разработен модел на база данни и съответен 

интерфейс за интерпретиране, визуализиране и манипулиране на 

данните. Това осигурява интегриране на информацията за целите на 

операцията и целите, по които се въздейства и осигурява интегриране 

на стъпките на процеса на планиране на операцията и таргетинга (фиг. 
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I-1). Разработеният модел включва два основни компонента: база 

данни и модули за интерпретиране визуализиране и манипулиране  на 

данни. 

Базата данни е изградена на основата на разработените и описани 

в глава втора на дисертационния труд стандартизиращи таблици, 

описващи данните за елементите от дизайна на операцията, целите и 

списъците на целите. Базовата структура на таблиците на базата данни 

е описана в приложение 2. Информацията за целите се организира в 

нормализирани таблици със съответните отношения помежду си и 

осигурява достъп до информацията, филтриране по определени 

критерии и цялостност на процесите на запис, съхранение  и 

актуализиране. Данните се групират в таблици  съгласно приложение 2. 

Актуална информация във веки един момент за дадена цел може 

да се получи посредством електронна папка на целите  (фиг. III-2). 

Електронната папка на цел представлява динамично уеб -съдържание, 

генерирано по определена стандартизирана структура, посредством 

заявка към текущата база данни.  

Интерфейсът към базата данни е софтуерно уеб -базирано 

приложение. Изграден е на модулен принцип и осигурява 

изпълнението на стандартизираните процеси, описани в глава втора на 

дисертационния труд. Модулите осигуряват създаване, манипулиране, 

интегриране и интерпретиране, и преглед (визуализиране) на  данни от 

базите данни. Модулите имат две основни функции: 

 осигуряват интерфейс за манипулиране на данните в 

таблиците на базата данни;  

 обработване и визуализиране на информацията от данните в 

съответните таблици на базата данни.  

На практика, модулите реализират концепцията за интегрираност 

на елементите от оперативния дизайн и целите и подхода „от 

стратегия до задача“.  
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3.3. Експериментално приложение на разработения модел на 

автоматизация на процесите  

Експериментирането с практическото приложение на създадения 

модел на автоматизация на таргетинга като подпроцес на планирането 

на операции, реализиран в автоматизираната система за планиране на 

ефекти и таргетинг (АСПЕТ) , има за цел да валидира избрания подход 

и използваната концепция при разработването на модела и 

положителния ефект от прилагането му.  

Експериментът се провежда по време на тренировки и учения на 

командването на военновъздушните сили и такива, в които е участник.  

Цел на експеримента:   Валидиран подход и концепция за модел 

на автоматизиране на процесите на таргетинг като подпроцес на 

процеса на планиране на операции.  

Основни задачи при провеждане на експериментите са:  

1. Да се провери приложимостта и интегрируемостта на 

модела в процесите на планиране на операция и подпроцесите на 

таргетинг. 

2. При положителен резултат от първата задача, да  се изследва 

влиянието от прилагането на модела на автоматизация върху 

ефективността и ефикасността на процесите.  

Ограничения при провеждане на експериментите:  При 

оценяването не се взема предвид степента на подготовката на личния 

състав. 

Първият експеримент с модела за автоматизация е проведен на 

щабна тренировка на командването на ВВС, като експерименталното 

прилагане на автоматизираната система е организирано със заповед на 

командира на ВВС № РД-678/14.10.2014 г. Експериментирането на 

модела продължи и на последващото командно-щабно учение на 

командването на ВВС. 
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Резултати от първата експериментална задача:  

Системата покрива изискванията за приложимост и интегриране 

на експериментирания модел в процесите на планиране на операция и 

подпроцесите на таргетинг в рамките на ВВС и при зададените 

начални условия на тренировката. Моделът е приложим и се интегрира 

успешно в процеса на планиране на въздушните операции (виж т. 1.2.) 

и в цикъла на поставяне на задачи (виж т. 1.4.).  

Резултати от втората експериментална  задача: 

Изследване на ефективността.  Прилагането на модела осигурява 

логическото развитие на отношението цели на операцията задачи, 

поддържащи ефекти и действия и цели, по които се въздейства, в 

интегрирано усилие, фокусирано към постигане на желания краен 

резултат. 

Изследване на ефикасността.  Прилагането на модела повишава 

производителността на процесите на планиране на операция и 

подпроцесите на таргетинг. Повишаването на производителността се 

базира на съвместимостта и достъпността на данните ползвани като 

вход и генерирани като изход на процесите, скоростта на 

манипулиране интерпретиране, визуализиране и разпространение, 

тяхната цялостност и съхранение . 

Извода от първия експеримент с практическото приложение на 

модела на автоматизация на процесите е , че е приложим и 

удовлетворява процесите на планиране и подпроцесите на таргетинг в 

рамките на ВВС и значително повишава ефективността, ефикасността 

и оперативността на работа в сравнение с изпълнението им без 

подпомагане с автоматизация.  

Вторият експеримент с модела за автоматизация е проведен по 

време на подготовката и по време на командно -щабното учение, на 

което е извършена сертификацията на командването на ВВС за участие 

в операции. Автоматизираната система е приложена в съвместна среда 
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на ниво щабове на командвания на компоненти и на ниво щаб на 

командване на съвместни сили. Поставени са същите експериментални 

задачи и са отчитани същите критерии и индикатори. Резултатите от 

проведения експеримент се покриват с тези от предходния, като най -

видим показател за приложимостта, интегрируемостта, ефективността 

и ефикасността на автоматизирания модел е успешната сертификация 

на командването на ВВС. 

 

Изводи от глава трета 

1. При определяне на инструментите за осъществяване на 

автоматизацията на таргетинга – типа на базата данни и средата за 

разработване на потребителския интерфейса към нея – се отчита 

тяхната съвместимост с наличните автоматизирани информационни 

системи и лицензите им за ползване.  

2. За осигуряване на автоматизация на таргетинга се 

разработва модел на база данни и интерфейс за интерпретиране, 

визуализиране и манипулиране на данните, съответстващи на 

стандартизираните информация и процеси.  

3. Валидиране на избрания подход и използваната концепция, 

при разработването на модела на автоматизация на таргетинга и 

положителния ефект от прилагането му, се извършва експериментално, 

като се извършва оценка на неговата интегрируемост и приложимост.  

 

 ОБЩИ ИЗВОДИ

1. Допълненият терминологичен апарат в областта на военното 

изкуство и модифицираният модел на „Дърво на целите“ от системния 

подход доразвиват теорията за изследване на процесите на планиране 

на операции и таргетинг. 

2. Въвеждането на единни стандарти за описание на елементи 

от дизайна на операцията и таргетинга и на единни стандартни 
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процедури, описващи стъпките на таргетинг цикъла, допълва модела 

за планиране на оперативно ниво.  

3. Моделът на автоматизация на таргетинга  се базира на 

разработен стандартизиран таргетинг модел  и осигурява 

синхронизиране и интегрираност на процесите на планиране на 

операции и таргетинг. 

4. Практическото приложение на модела на автоматизация на 

таргетинга, реализиран в интегрираната автоматизирана система за 

планиране на ефекти и таргетинг и въведена експериментално във 

войските, валидира избрания подход и използваната концепция.  

 

НАУЧНИ, НАУЧНО-ПРИЛОЖНИ И ПРАКТИКО-ПРИЛОЖНИ 

 ПРИНОСИ

 

Научен принос 

1. Доразвита е теорията за изследване на процеса на планиране 

на операции и таргетинг, чрез модифициран метод на „Дърво на 

целите”. 

 

Научно-приложни приноси 

1. Допълнен е моделът на планиране на оперативно ниво, чрез 

моделиране и стандартизиране на елементи от дизайна на операцията, 

таргетинга и информацията за целите.  

2. Обогатена е теорията и практиката на методиката за оценка 

на ефективността на въздушните операции.  

3. Допълнен е терминологичният апарат в областта на 

военното изкуство. 
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Практико-приложни приноси 

1. Адаптирани са и са внедрени модели за стандартизиране и 

автоматизация на съхранението и обработката на информацията за 

целите, ефектите и списъците на целите.  

2. Въведена е в практиката на войските интегрирана, 

автоматизирана система за планиране на ефекти и таргетинг (АСПЕТ). 

 

НАУЧНИ ПУБЛИКАЦИИ ПО ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД  

 

1. Петков, К., Организация на информацията за целите при 

провеждане на таргетинг , Годишник на факултет „Командно-щабен“, 

Военна академия „Г. С. Раковски”, София, 2013 – автор. 

2. Петков, К., Автоматизация на процесите на таргетинг , 

Годишник на факултет „Командно-щабен”, Военна академия „Г. С. 

Раковски“, София, 2014 – автор. 

3. Петков, К., Таргетинг при провеждане на въздушни 

операции, Годишник на факултет „Национална сигурност и отбрана”, 

Военна академия „Г. С. Раковски”, София, 2014 – автор. 

4. Петков, К., Модел на оценка на операцията , Годишник на 

факултет „Командно-щабен”, Военна академия „Г. С. Раковски”, 

София, 2016 – автор. 


	УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ПЛАНИРАНЕТО НА ОПЕРАЦИИ ЧРЕЗ СТАНДАРТИЗИРАН ТАРГЕТИНГ МОДЕЛ
	ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД
	Актуалност на темата
	Цел и задачи на дисертационния труд
	Обект и предмет на изследването
	Структура на дисертационния труд
	Ограничения

	ГЛАВА ПЪРВА. Изследване на процесите на планиране на операции и таргетинг
	1.1. Същност и съдържание на таргетинга
	1.1.1. Основни понятия и описание на таргетинга
	1.1.2. Анализ на целите като обекти за въздействие

	1.2. Интегриране на таргетинга с процеса на планиране на операции
	1.2.1. Подход за планиране на операции базиран на ефектите
	1.2.2. Анализ на интеграцията на процесите на планиране на операция и подпроцеса на таргетинг

	1.3. Таргетинг и процес на синхронизация на операцията
	1.4. Интегриране на таргетинг цикъла и цикъла на поставяне на задачи на ВВК
	Цикълът на поставяне на задачи е множество от подпроцеси, които осигуряват таргетинга, разпределението на усилията и разпределението на способностите при изготвянето на заповедта за въздушните операции. В действителност всичките тези подпроцеси са тяс...
	Изводи от глава първа

	ГЛАВА ВТОРА. Метод за стандартизация на процесите на планиране и таргетинг
	2.1. Стандартизация и стандартни оперативни процедури
	2.2. Стандартизиране на елементите на модела на операцията
	2.3. Стандартизиране на информацията за целите
	2.4. Стандартизиране на типовете списъци на целите
	2.5. Модел за стандартизиране на таргетинга
	2.5.1. Осигуряване на информацията за целите
	2.5.2. Подготовка на базата данни за целите
	2.5.3. Разработване на целите
	2.5.4. Таргетинг план
	2.5.5. Интегриране на процеса на разработване на цели в цикъла на поставяне на задачи на ВВК
	2.5.6. Приоритизиране на цели
	2.5.7. Оценка на операцията

	Изводи от глава втора

	ГЛАВА ТРЕТА. Модел за автоматизиране на процесите на планиране и таргетинг
	3.1. Автоматизация
	3.2. Модел за автоматизация на процесите на планиране и таргетинг
	3.3. Експериментално приложение на разработения модел на автоматизация на процесите
	Изводи от глава трета

	ОБЩИ ИЗВОДИ
	НАУЧНИ, НАУЧНО-ПРИЛОЖНИ И ПРАКТИКО-ПРИЛОЖНИ ПРИНОСИ
	НАУЧНИ ПУБЛИКАЦИИ ПО ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД


