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I. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 
 

Състоянието в което се намира света днес се обуславя с постоянна трансформация и 

промени. Тези условия на съществуване доведоха до нова среда на сигурност, която коренно 

се различава от периода на Студената война.  Процесите на глобализция и дигитализация на 

света съчетани с национална и регионална политическа нестабилност са благоприятна среда 

за опити за влияние и маниполации. Появилите се и обособили се като заплахи за 

сигурността, радикалния ислям и тероризма в широкия му спектър от разновидности заемат 

все по-големи размери. Пример за това са кризите и въожените кофликти в редица части на 

света, които оказват пряка и косвена заплаха за страните членки от Алианса и Европейския 

съюз. Тези заплахи имат пряко въздействие върху нашата сигурност сега и могат да създадат 

трайни проблеми в бъдеще. 

Спецификите в средата за сигурност и промяната на характера, интензивността и 

обхвата на кризите и въоръжените конфликти изискват използването на военния източник на 

сила с цел адекватно провеждане на операциии в отговор на кризи. 

Значимостта и актуалността произтича  от отчитането и прилагането на придобитият 

опит от участие в мисии, операции, в командно-щабни учения и тренировки в структурите на 

НАТО и на ЕС в страни и райони с липсващи или неефективно функциониращи граждански 

институции и с неработеща инфраструктура. Използването на този опит за разширяване на 

експертизата на военните и гражданските експерти в сферата на сигурността и отбраната в 

процеса на вземане на решение и на планиране на операциите в отговор на кризи – както по чл. 5 

на Вашингтонския договор, така и извън него.  

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 

процесите на вземане на решения на съответните нива. Главната цел на прилагането на този 

подход започва с вземането на политическо решение за провеждане на конкретна операция в 

отговор на съществуваща или на потенциална криза, която може да засегне сигурността на 

НАТО и/или на конкретна страна-членка на Алианса. Чрез неговото прилагане е възможно 

достигането и осъществяването на все по-пълен и цялостен обхват  при координираните действия 

на всички играчи, и на всички източници на сила за достигане на най-приемлив и бърз начин до 

желаното крайно състояние определено от Северноатлантическия съвет на Алианса. Опитът от 

изминалите години показва, че това е труден и дълъг процес, изискващ огромни усилия от 

всички нива – политически, стратегически и оперативни, които участват в процеса на вземане на 

решения, а и след това, при прилагането и използването на източниците на сила в една операция 
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по управление на кризи (военни и цивилни). От взаимодействието и координацията на 

гражданските източници на сила 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. А това 

взаимодействие започва именно с вземането на решения за прилагането на конкретните 

източници на мощта и на влияние в рамките на НАТО. 

От изложеното по-горе може да се обобщи, че  самия всеобхватен подход и неговото 

прилагане на различните нива на управление в НАТО, така също и за неговото най-пълно, 

ефективно и координирано приложение от различните източници на сила в един конфликт или 

криза и ще допринесе за развитието на процеса за вземане на решения от различните нива. Това 

допринася и за усъвършенстване на процедурите в този процес, които са неразделна част от 

съвременната интегрирана съвместна операция, в които ще имат своята роля и политическите, и 

социалните, и граждански източници на сила.  

Гореизложеното позволява да се формулира следния научен проблем: С промяната на 

характера, интензивността и обхвата на кризите и въоръжените конфликти се промениха и 

изискванията към структурата и организацията на формированията за участие в такива операции. 

Въпреки натрупания опит, въвеждането на всеобхватния подход при решаване на кризи и 

конфликти крайните резултати са не достатъчно ефективни. Доказателство за това са войната в 

Афганистан, гражданската войната в Сирия, събитията в Украйна и други. Необходимо е да се 

създаде механизъм за взаимодеиствие и управление за постигане на прецизно и бързо взимане на 

решение в сложна и динамична среда. Целесъобразно е разработване на проблематиката за 

развитието и усъвършенстването на процедурно-процесоалната организация за управление на 

формированията.  

Обект на изследването е прилагането на всеобхватния подход при планиране на 

операции на оперативно ниво в НАТО. 

Предмет на изследването е процесът на вземане на решение на оперативно ниво в 

многонационална среда – НАТО, и неговото въздействие на националните структури. 

Целта на дисертационния труд е изследва и анализира процесът на всеобхватно 

планиране на операции в НАТО на оперативно ниво и да се предложат подходи за 

оптимизиране на същия, чрез усъвършенстване на процеса на вземане на решение на това 

ниво, което ще допринесе до подобряване на ефективността и взаимодействието при 

работата на планиращия състав, във формат група за планиране на съвместни операции в 

съвместен, многонационален щаб. 
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За постигане на поставената цел се решават следните научноизследователски задачи: 

1. Да се изследва същността, съдържанието и ролята на всеобхватния подход в 

процеса на планиране на операции на оперативно ниво и да се разкрие приноса му за 

повишаване на ефективността при подпомагане постигането на стратегическите цели на 

операцията, от страна на оперативното/съвместното ниво. 

2. Да се изследва и анализира  процесът на вземане на решение при подготовка и 

провеждане на операции в НАТО, като при това се разкрият предизвикателствата пред 

процеса на вземане на решение при планиране на операция на оперативно ниво. 

3. Да се формулират направленията за усъвършенстване на процеса на вземане на 

решение при прилагане на всеобхватния подход за планиране на операции на оперативно 

ниво в НАТО. 

Изследването на научния проблем се основава на следната работна хипотеза: 

усъвършенстването на цялостния процес по организацията на планирането на операциите, чрез 

усъвършенстване на процеса на вземане на решение при прилагане на всеобхватния подход за 

планиране на операции ще се оптимизира синхронизирането и координирането на екипната 

работа в оперативен национален и многонационален щаб, което от своя страна ще повиши 

ефективността на процеса на планиране на операции. 

За постигането на набелязаната цел и решаването на посочените задачи са използвани 

общо-научните методи на изследване: литературен обзор; исторически анализ; системен 

подход; анализ и синтез; сравнение; моделиране и метода на експертните оценки. Извършена е и 

експертна оценка на основните въпроси свързани с процеса за вземане на решение. 

За по-голяма задълбоченост и конкретика на научното изследване, същото е извършено 

при следните ограничения: 

1. При изследването на съвременните съвместни операции вниманието е съсредоточено 

върху участието на военния компонент в тях;  

2. Анализиран е основно моделът за взимане на решение, прилаган в НАТО, което се 

обуславя от членството на Република България в Алианса; 

3. Разгледани са предимно съюзни регламентиращи документи, както и такива прилагани 

у нас, в САЩ и други водещи в това отношение страни. 

II. СТРУКТУРА И СЪДЪРЖАНИЕ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

Структура на дисертационния труд 

Дисертационния труд се състои от увод, три глави, заключение и приложения. 

Основния текст обхваща 206 листа, 67 литературни източника и 17 приложения. Номерацията 
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на главите и параграфите съответстват на тези от дисертацията. 

Съдържание на дисертационния труд 

В увода се обосновава актуалността на темата и практико-приложния й характер. 

Определени са обекта и предмета на изследването, дефинирани са целта и основните задачи, 

посочени са ограниченията, при които се извършва изследването. В първа глава се решава 

първата научноизследователска задача на дисертационния труд в рамките на четири 

параграфа. Във втора глава се решава втората научноизследователска задача на 

дисертационния труд, отново в рамките на четири параграфа. В трета глава се решава 

третата научноизследователска задача в рамките на три параграфа. 

ПЪРВА ГЛАВА 
ВСЕОБХВАТЕН ПОДХОД ПРИ ПЛАНИРАНЕ НА ОПЕРАЦИИТЕ В НАТО 
1.1. Анализ на Всеобхватния подход – основни области. 

За да се разбере най-ясно и пълно същността и необходимостта от използването на 

Всеобхватния подход, е необходимо да се разберат особенностите на средата за сигурност и 

изискванията, които тя налага. Ако разгледаме съвременните кризи в последователността от 

терористичните актове на 11.09.2001 г. в САЩ, войната в Афганистан (2001 – 2019 г.), така 

наречената „Арабска пролет” от 2011 г. довели до гражданската войната в Сирия. Гражданската 

война в Украйна в края на 2013 г. и последвалото анексирането на полуостров Крим през 2014 г., 

и включването му в състава на Руската Федерация до Европейската мигрантската криза от 2015 г. 

От изложеното горе можем да направим извода, че света се намира в нова икономическа среда, 

която поражда една различна от дасегашните социални отношения. Развитието на 

информационните технологии предоставят широк спектър от възможности за манипулации, а 

националните политически организации се характеризират с липсата на ясна идеология и 

концепции.  Инфраструктура е физическата средада, в която протичат всички процеси. 

1.1.1. Еволюция във възгледите и принос на НАТО към Всеобхватния подход.  

 „Comprehensive approach” в превод означава всеобхватен подход, което показва 

отношението на Алианса като най-голяма организация с отговорност към страните членки и мира 

в останалия свят.  

Този подход води до промяна в организацията на силите, системата за командване и 

управление и основната командна структура на Алианса. Това е свързано с промени в 

информационния обмен в разузнаването, процедурите за взимане на решение и процесите и 

процедурите по планиране. Това налага тясно и бързо взаимодействие между йерархичните нива 

в командната структура и непрекъсната взаимодействие с организации от правителствения и 

неправителствиния сектор. Като следствие на това в НАТО бяха сформирани две стратегически 
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командвания – Стратегическо командване по операциите (Allied Command Operations - ACO) и 

Стратегическо командване по трансформациите (Allied Command Transformation - ACT).  

Процесите в света в началото на второто хилядолетие са тясно свързани с икономическите 

фактори и като проявление на това е прехода на мащабно производство и индустриализация от 

западна Европа към Азия, Африка, Латинска Америка и други части на света. Така се създаде 

една нова геополитическа среда на един нов много-полюсен свят. 

Тази среда се характеризира с два процеса – глобализация и регионализация. 

Глобализацията преставлява положително явление, което позволява икономическо и 

технологично развитие използвайки широка ресурсна основа в световен мащаб. Втория процес, 

регионализацията представлява негативно явление. Това се дължи на факта, че се губи като цяло 

ролята на националните държави, което води до неспособност на националните власти да оказват 

влияние върху протичащите процеси. Управленски вакуум поставя хората в трудна и тежка 

ситуация, създавайки благоприятна среда за развитието на сепаратизъм, екстремизъм и 

тероризъм.  

На срещата на върха в НАТО проведена в Лисабон на 19 и 20 ноември 2010 г. Алианса прие 

стратегическа концепция в отговор на промените на средата за сигурност. Важен  момент в 

новата концепция е предвижданото сътрудничество с граждански партньори като интегрирано 

гражданско-военно планиране. 

Съвсем закономерно в отговор на стратегическата среда за сигурност се приема 

Директивата за всеобхватно планиране на операциите, където стратегическите фактори на 

средата се отнасят за политическите, военните, иконамическите, социалните, инфраструктурните 

и информационните области. Отчитането на тези фактори, помага да се изгради пълна и ясна 

картина за състоянието на кризата. 

1.1.2. Многомерност на оперативното пространство и инструменти на силата (мощта) 

използвани за неговата промяна. 

При провеждане на операция в съвременните условия в която има наличие на много 

участници с различни интереси и непостоянно поведение, както и множество допълнителни 

фактори е необходимо да се извърши процес на фрагментация и анализ на оперативното 

пространство. В зоната на операцията се съчетават политически, военни, информационни, 

финансови, дипломатически, исторически, културни, социални и други фактори. Тези фактори 

задължително са взаимосвързани. взетите решенията, трябва да бъдат съобразени с всеки един от 

тях, за да се получи необходимия резултат. 

В момента НАТО отчита шест стратегически фактора в рамките на зоната за интереси и те 

са следните: политически; военни; икономически; социални; инфраструктурни; информационни. 
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Чрез анализа на взаимозависимостите на основните участници в рамките на тези шест 

фактора получаваме необходимата информация необходима на взимащите решения на всички 

нива как тези участници биха могли да бъдат повлияни за постигане на крайното състояние. 

За постигане на крайното състояние може да се прилага комбинация от четирите 

инструмента на мощ: политечки; икономически; военни; граждански. 

1.1.3. Оперативни фактори като елементи на Всеобхватния подход и ролята им при 

развитие на познанието за средата. 

От ключово значение е да се определят параметрите на средата. Това дава представа за 

възможностите за използване на военни сили и тяхната ефективност. Пълното анализиране на 

оперативните фактори е основата на процеса на планиране и дава представа за заплахите, 

линиите за комуникации, достъпните направления на собствените и противниковите войски. По 

този начин се подпомага процеса на взимане на решение и се намалява възможността за 

допускане на грешки. Факторите оказващи най-голямо въздействие1 са: 

- Географията на местността  

- Инфраструктура  

- Защитени зони  

- Климатични условия  

- Други фактори  

За тясното взаимодействие и синхронизиране на действията на стратегическото и 

оперативното ниво е необходимо да се направи комплексен анализ  на оперативната среда 

чрез факторите оказващи непосредствено влияние върху изпълнението на стратегическия 

замисъл, като: 

- Времето като сезони и климат; 

- Пространството, което дава информация за линийте на комуникация, 

разположението на войските, възможността им за предвижване и маньовър; 

- Силите и състоянието им за изпълнение на мисията, рисковете и заплахите свързани 

с тях; 

- Информацията даваща представа за медийната среда, качеството на 

информационната кампания от стратегичекото ниво и за глубалните и местни комуникации. 

Основна дейност в процеса на планиране и вземане на решение е определянето и 

анализирането на факторите на средата. Тази дейност е пряко свързана с успеха на 

                                                           
1 Съгласно Ръководство за планиране на операции-част II 
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операцията. Метода за определяне и анализа на оперативните фактори представлява 

последователност от три стипки показани на фигура.1: 

 

Фигура.1. Фактор/Извод/Заключение. 
За определяне на изискванията на системата за командване и управление (С2)2 е 

необходимо отчитането на следните фактори: географското разположение на войските; 

линийте на операцита; структурата и размера на развърнатите сили; критичните изисквания 

към взаимодействието и координацията; налични комуникационно-информационни съзли; 

изисквания за кибер защита и други. 

Направените изводи и заключения от анализа на време-пространство-сили в зоната на 

операцията предоставя на планиращите необходимите отговори в процеса на взимане на 

решение и минимизира негативните последствия от непредведими събития. 

1.2. Процес на планиране на операции в НАТО и връзката му с процеса на 

управление на кризи. 

 Създаване на военна концепция за силите за отговор на НАТО (military concept for the 

NATO response force) юни, 2003 г., и преструктуриране на командната системата. Показва 

фокусирането на НАТО върху превенцията и борбата срещу въоръжени конфликти и прави 

организацията способна да решава много по-широк спектър от кризи. 

 1.2.1. Процес на управление на кризи в НАТО. 

                                                           
2 С2 - Command and Control (командване и контрол). 
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В условията на променящата се среда за сигурност, Алиансът разработва собствена 

система за предотвратяване на конфликти и управление на кризи. Структурата на Съюзното 

командване по операцийте е показана на фигура 2. 

 

 
Фигура 2. Структура на Съюзното командване по операциите 

Основна структура за планиране и провеждане на операции е Съюзното командване по 

операции (СКО), което отговаря за планирането и изпълнението на всички операции на 

Алианса. Състои се от малък брой постоянно действащи щабове, всеки със специфична 

задача. Върховен съюзен командващ за Европа (SACEUR) - осъществява цялостното 

командване на операциите на стратегическо ниво и упражнява отговорностите си от  Монс, 

Белгия. Върховно главно командване на Обединените въоръжени сили на НАТО в Европа, 

по-известно като SHAPE. 

Съюзното командване по операциите е едно от двете стратегически командвания във 

военната командна структура на НАТО. Другото стратегичеко командване е Съюзното 

командване за трансформациите, базирано в Норфолк, Вирджиния в Съединените щати, 

което отговаря за осигуряването на адекватна, способна и надеждна военна структура. 

През 2001 г. Северноатлантическият съвет издава насоки за развитието на Системата 

за управление при кризи на НАТО (NATO Crisis Response System -  NCRS). Тази система има 
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за основна цел да развие способностите на НАТО, за да реагира на кризи, пред които 

Алианса може да се изправи. Основна задача системата е е за управление на кризи в целия 

спектър, от периода на зараждане на кризата, който се характеризира с мир и стабилност, 

през всички етапи на кризата до  окончателното и уреждане. 

Основните институционални структури, които осигурят функционирането на системата 

за управление на кризи на НАТО са Северноатлантическия съвет - САС (North Atlantic 

Council – NAC) и Комитета по планиране на отбраната – КПО (Defence Planning Committee – 

DPC). 

- Системата за управление при кризи на НАТО - работи с заедно със Разузнавателна 

система за ранно предупреждение на НАТО – (NATO Intelligence Warning System - NIWS), 

която е предназначена да осигури ранно предупреждение за потенциални и възможни кризи. 

Ранното предупреждение дава повече време за анализ, планиране и изготвяне на отговор. 

Системата за ранно предупреждение на НАТО включва следните стъпки3: Идентифициране 

на кризи; Оценка и възможности; Предоставяне на насоки за реагиране при криза; 

Провеждане на текущите операции; Преглед на кризата. 

Управление на кризи включва превантивни, дипломатически и икономически мерки, 

както и широка гама от военни опции за отговор. Управлението на кризи в Алианса се 

основава на следните принципи: наблюдение на цялата област на стратегически интереси; 

едновременно разглеждане на множество кризи; разработване на стратегически оценки; 

подготвяне на необходимите военни консултации; осигуряване на необходимата подкрепа на 

структурите на стратегическо ниво; приспособяване и изучаване. 

Фазите на Системата за управление при кризи на НАТО е синхринизирана с процеса на 

планиране на операции на всички командни нива. Тази Система на политическо ниво и 

процеса на планиране на операции на стратегическо ниво изискват да има адекватна 

отговорност и връзка с процеса на планиране на оперативното ниво. 

Системата за управление при кризи на НАТО има следните фази на планиране: 

- Фаза 1 – Индикации и предупреждение и ситуационна осведоменост. 

- Фаза 2 – Оценка на кризата. 

- Фаза 3 – Разработване на варианти за отговор. 

- Фаза 4 – Планиране – разработване на концепция и план на операцията. 

- Фаза 5 – Изпълнение. 

                                                           
3 SHAPE Comprehensive Crisis and Operations Management  (CCOM) Handbook, декември 2014 
 



 12 /44 
 

- Фаза 6 – Преход – когато процесът на преглед за напредъка на операцията започне 

да показва постигането на желаното крайно състояние и възможност за изтегляне. 

Подходът на Алианс за управление на кризи се основава на способността да се 

анализира, планира и действа последователно, с цел ефективното и своевременно 

предоставяне на необходимите военни съвети и насоки. 

1.2.2. Същност, съдържание и нива на планирането на операции в НАТО. 

За да се подготвят сложни и многомерни операции се изискват специфични практики и 

процедури за всяко ниво и установяване на ясни връзки между действията, ефектите, целите 

и крайните състояния, хармонизирането на военното, политическото, гражданското и 

икономическото планиране. 

Общите принципи за планиране на операциите4 са следните: стратегическо 

съгласуване; всеобхватно разбиране на средата; взаимно уважение, доверие, прозрачност и 

разбирателство; консултации и съгласувано планиране; ефективно използване на ресурсите; 

гъвкавост и адаптивност. 

Планирането на операции се осъществява на три нива – стратегическо, оперативно 

(съвместно) и такточеско (компонентно). 

Военното стратегическо ниво се стреми да трансформира политико-стратегическите 

задачи във военно-стратегически насоки за оперативния командир. 

На оперативно ниво планирането се стреми да трансформира стратегическите задачи в 

планираната последователност от интегрирани действия, осъществявани от съвместни сили. 

Тук да се разбере ясно „какво” трябва да бъде постигнато, при какви „условия” и в какви 

„ограничения”. Въз основа на това оценяване, планирането се фокусира върху определянето 

на това „как” трябва да бъдат подредени в цялостния дизайн на операцията. 

Тактическото (компонентното) ниво извършва реалното изпълнение на плана на 

операцията. 

1.2.3. Видове планиране на операциите и методи на планиране. 

Съгласно Директивата за всеобхватно планиране на операциите има две категории за 

планиране на операции, като и двете се прилагат както за член 5-ти , така и извън член 5-ти от 

Вашингтонския договор, които са: 

- Предварително планиране то се извършва с цел подготовка на Алианса за справяне 

с установени възможни бъдещи опасности за сигурността, или по член 5-ти или извън член 5-

ти, и изисква разработване на един от трите вида планове: Постоянен план за отбрана 
                                                           
4 Съюзното командване по операциите Директивата за всеобхватно планиране на операциите COPD interim 
V1.0, 2013. стр. 24 
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(Standing Defence Plan - SDP), План за извънредна ситуация (Contingency Plan - COP) и Общ 

план за извънредна ситуация (Generic Contingency Plan - GCOP). 

- Планиране в отговор на криза се извършва в отговор на съществуваща в даден 

момент или развиваща се криза, както по член 5, така и извън член 5 от Вашингтонския 

договор и изисква разработването на план на операция. 

Методите на планиране са в тясна зависимост от обстановката, указанията и сроковете, 

заповядани от стратегическото ниво, планирането на операция на оперативно ниво се 

извършва по три метода - последователно планиране, паралелно планиране и смесен модел 

на планиране. 

1.2.4. Изисквания към планирането на операциите. Ситуационна осведоменост. 

Събирането, обработката и тълкуването на необходимата информация в контекста 

на воененното разбиране и тълкуване на определена ситуация, трябва да осигурят прогнози, 

необходими за ефективното вземане на решение. За провеждане на ситуационната 

осведоменост са необходими следните дейности – управление на информацията при кризи и 

операции; хоризонт за наблюдение; ситуационна осведоменост; процес за разработване на 

знания. 

Разработването на първоначална ситуационна осведоменост в зоната на интереси  

включва следните дейности: оценяване естеството на заплахите; предизвикателствата и 

тенденциите; определяне на основните участници в района; разработване на енциклопедична 

информация за участниците и системите в района; определяне на изискването за 

информация/знания; потвърждение или разработване на други източници на информация; 

изисквания на координиране между нивата. 

Основните и първостепенни дейности в този процес е анализиране на системите в 

зоната на интереси. Това се заключава: 

- Разглеждане на комплексни адаптивни системи 

- Извършване на системен анализ 

- Съставяне на диаграми на влияние - диаграмите могат да описват цели, критерии за 

успех и решителни условия. Пример за такава диаграма е показан на фигура 3. 
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Фигура 3 – Пример за диаграма на влияние (TOPFAS) 

Този процес се свежда до Създаване и споделяне на обща ситуационна осведоменост, 

което се извършва в три поддейности: споделяне на информация, знания и обща работна 

картина; по-нататъшно разработване на базата знания; наблюдаване на ситуацията в зоната 

на интереси; процес на развитие на познанието; управление на информацията и знанията. 

Получените знания дават възможност за разглеждане на кризисната ситуация в 

смислово логически модел, който позволява разглеждането на средата в зоната на 

операцията като система с взаимно свързани зависимости, които подлежат на въздействие и 

може да се извършва сравнително вярно прогнозиране. 

1.3.  Значение на оперативното планиране и приноса му за постигане на 

стратегическите цели в операцията. 

1.3.1. Същност на оперативното планиране – процеси и процедури. 

Процесът на планиране на операции на оперативно ниво5, както е показано на фигура 4, 

е специално създаден за разработване и планиране на директиви и заповеди, изисквани от 

стратегическите и компонентните нива. Различните фази на процеса по планиране подкрепят 

вземането на решения от оперативния командир. Необходимостта от взаимодействие с 

невоенни организации и структури, които могат да имат различни цели, е от решаващо 

значение за успешното планиране на оперативно ниво. 

За нуждите на дисертационния труд ще представя определение на понятията процес и 

процедура. Процес представлява комплекс от дейности и процедури, предприемани за 

                                                           
5 COPD p.41 
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формулиране на проблемите, вземане на решение и свеждането му до подчинените с 

уточнени (бойни) документи. Процедурата е официално възприет ред за определена 

последователност при извършване на нещо. 

По време на планирането на оперативно ниво се извършва последователно процес на 

последователно изпълнение на шест фази всяка, от които предтавлява съвкупност от 

процедури. Същността на оперативното планиране е в съчетаването на подходящите за 

прилагане източници на сила за най-ефективно и ефекасно решатаване на конфликта. 

 
Фигура 4 – Процес на планиране на операции на стратегическо и оперативно ниво в отговор 

на кризи. 

1.3.2. Цел на оперативното планиране по фази и стъпки. 

Оперативното ниво е мястото, където се извършва реалното планиране и првеждане на 

операциите и кампаниите в зоната на операцията, за да се постигнат стратегическите цели. 

Фазите от процеса на планиране на оперативно ниво са следните: 

Фаза 1 - Първоначална ситуационнна осведоменост за  потенциална и/или 

съществуваща криза. 

Фаза 2 - Оперативна преценка на стратегичската среда. 

Фаза 3 - Оперативна оценка. 

Фаза 4 - Разработване на концепция и оплан на операцията. 

Фаза 5 - Изпълнение. 

Фаза 6 - Преход. 
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Координацията и взаимодействието с невоенния компонент и всички участници в 

конфликта са важен елемент от концепцията и плана на операцията и служат като баланс 

между това, което на оперативно ниво е важно и това, което на политическото ниво е 

приемливо. 

На оперативно ниво водеща е ролята на командира. Той представлява основния 

двигател и вдъхновител на целия процес. Щаба със своята дейност доразвива виждането на 

командира чрез дизайна на операцията и го подпомага през цялото време в процеса на 

взимане на решение. 

Като краен резултат трябва да се получи възможно най-пълен и координиран план на 

операцията изпълнението, на който да гарантира постигане на крайното състояние. 

1.3.3. Изисквания към оперативното планиране и връзката му със 

стратегическото. 

Връзката между оперативното и стратегическото ниво на планиране е най-тясно 

представена във фаза 2 на оперативното ниво - Оперативна оценка на стратегическата среда. 

Тази фаза обхваща Фаза 2 на оперативно ниво обхваща Фаза 2 и 3 на стратегическо ниво 

(Стратегическа оценка и разработване на Вариантите за военен отговор) и се разделя на две 

стъпки.  

Първата стъпка започва с получаването на предупредителнa заповед от SACEUR. Тя 

включва активирането на Групата за планиране на съвместните операции 6, развръщането на 

елемент за връзка с SHAPE и провеждането на оперативно оценяване на Стратегическата 

оценка на SACEUR. 

Втората стъпка започва с изискването от SACEUR за предоставяне на оперативни 

съвети като проект на варианти за военен отговор. Ако обаче Северноатлантическия съвет 

поиска от SACEUR да представи Стратегическата оценка на SACEUR и Вариантите за 

военен отговор като единствен документ, тогава двете фази на фаза 2 съответно се 

обединяват. В края на фазата ако SACEUR прецени може да препоръча Вземане на решение 

по бърза процедура. 

Желаните резултати от Фаза 2 са: 

- Командващия на оперативно ниво и неговия щаб (включително Групата за 

планиране на съвместните операции) оценяват стратегическите аспекти на кризата, които ще 

определят контекста за всички дейности на оперативно ниво. 

                                                           
6 Активирането на ГПСО е по преценка на командващия и не винаги ще бъде обвързано с официалните задачи 
на SACEUR. 
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- На компонентните и поддържащите командвания се издава оперативна  

предупредителна заповед. 

- Оперативните съвети (препоръки) за предварителните Варианти за отговор за 

подпомагане на тяхното усъвършенстване се предостят пред SACEUR. 

Външната кооординация се извършва в рамките на SHAPE и компонентните 

командвания чрез три структури: Кризисен център за всеобхватно управление на 

операциите; Групата за планиране на стратегическо ниво; Групата за планиране на 

съвместните операции; Командирите на компонентните командвания. 

ИЗВОДИ 

1. Предизвикателствата на съвремнната среда за сигурност, не могат да 
бъдат разрешени с използването на отделен инструмент на мощта, което налага 
прилагане на всеобхватен подход със синхронизирано и координирано 
използване на всички налични инструменти на мощта (дипломатически, военен, 
икономически и информационен, подпомагани от допълващи граждански 
способности). Прилагането на такъв подход ще позволи по-ефективни и по-
ефикасно преследване на набелязаните цели. 

2. За успешно прилагане на всеобхватният подход основна задача е 
детайлно и адекватно дефрагментиране на средата на сигурност и в частност на 
оперативната среда. Това ще постави фундамента на по-нататъшното планиране 
и може да даде недвусмислени отговори на ключови въпроси, относно 
предисторията и същинските причини за възникването на кризисната 
ситуацията, което ще позволи точното определяне на съгласувани, 
краткосрочни и дългосрочни цели за всички инструменти на мощта и 
намирането на точните механизми, с които да се въздейства на оперативната 
среда за постигане на желаното крайно състояние. 

3. Целта на оперативното планиране е да се създадат условия за 
превъзходство над противостоящите сили. Предпоставките за военно 
превъзходство се постигат чрез подходящата комбинация от четирите 
източника на сила – военния, политическия, икономическия и гражданския. 
Военния компонент трябва да притежава необхоидмите способности и ресурси 
за да бъде силен фактор на терена за да гарантира стабилност. В противен 
случай лесно може да се придобие деструктивен характер. 
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4. При правилното, подробно и последователно прилагане на процеса на 

планиране на операциите на оперативното/съвместното ниво в рамките на шест 

тясно обвързани фази с прилагане на всеобхватния подход Системата на НАТО за 

управление при кризи подпомага както връзката и координацията между нивата 

на планиране, така също и ефективността при постигане на стратегическите цели 

на операцията и на крайното състояние в нея (операцията).  

ВТОРА ГЛАВА 

ПРОЦЕС НА ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ В НАТО 

2.1. Изследване и анализ на процеса на взимане на решение. 

2.1.1. Същност на процеса на взимане на решение в нато – нива и отговорности. 

В основата на всички свързани с НАТО дейности е Вашингтонския договор от 1949 г. 

Въпреки това в самия договор не се дава точно предписание как трябва да бъде структуриран 

процеса за вземане на решение. С течение на времето са се очертали три елемента, които 

определят крайъгълните камъни в процеса за вземане на решение в НАТО и те са: 

консултации, консенсус и неделимостта на Алианс по отношение на  сигурността. 

Главният форум на процеса за вземане на решения на НАТО е Северноатлантическия 

съвет (САС), където се постига консенсус чрез консултации. Генералния секретар, като 

водещ на САС, играе ключова роля в оформянето на крайния резултат от процеса на 

консултации. За постигане на консенсос без налагане на чужда воля върху нациите в 

Алианса е приета процедура на мълчание. Тази процедура е начин за формализиране на 

всички решения на НАТО, като се дава възможност за открита позиция за предложения 

начин на действие. Този механизъм дава възможност да се оформи крайното решение, така 

че да изразява най-пълно всички национални позиции на страните-членки. 

Общия консенсос по време на процеса за взимане на решение в НАТО се постига с 

помощта на шест стъпки, които са следните: 

1) Военния комитет на НАТО дава препоръки на ръководителите на отбраната на 

страните-членки. 

2) Международния военен секретариат, трансформира политическите насоки във 

военната директиви и задачи към Съюзното командване по операциите като военни 

препоръки. 

3) Началото започва от Съюзното командване по операциите като се предоставя на 

Военния комитет (до нивото на нациите) за разглеждане. 
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4) Военните представители предоставят техните отговори от национална гледна точка. 

5) Консенсус рядко се постига незабавно когато има сложни задачи, за целта работните 

групи се срещат редовно, за да отстранят проблемните въпроси. 

6) Крайният съгласуван резултат, заедно с първоначалното становище от 

стратегическото ниво, се изпращат към Северноатлантическия съвет за да се включат във 

всички обсъждания, консултации и вземане на решения. 

След като решението за военни действия, е взето на политическо ниво се издава 

Инициираща  директива,  след това официално започва съвместното и паралелно военно 

планиране на всички нива на командване. 

   Процесът за управление на кризи на НАТО (схема 2)  е преди всичко с цел да позволи 

на щабовете на НАТО, да координират своята дейност. Това им дава възможност да 

представят становища на Северноатлантическия съвет, по един съгласуван начин, за да се 

улесни вземането на стратегически решения. 

2.1.2. Изисквания към процеса за взимане на решение и декомпозиране на средата 

(оперативната среда) за определяне на взаимовръзките. 

Основните дейности в процеса за взимане на решение на оперативно ниво по време на 

планирането са фокусирани във фаза 3 (подфази 3А и 3Б) и завършват във подфаза 3Б. 

необходимите условия за започването на подфаза 3Б са следните: набор от завършени 

варианти за действие; групата за планиране на съвместни операции да препоръчва вариант за 

действие; представяне на обосновката за избор на варианта за действие; персонален анализ 

на съвместния комнадир, за критериите и изискванията за избор на вариант за действие. 

Желаните резултати в края, е да се направи изборът на вариант за действие от 

командира, да се усъвършенства варианта за действие (ВД), да се прецизира намерението на 

командира на оперативно ниво. При избора на вариант за действие командира може да 

избере един от представените варианти или компилация от двата варианта. Основните 

резултати от решението за избор на вариант за действие на командир са следните: 

- Окончателно прецезиране на посоката за усъвършенстване на варианта за действие.  

- Допълнителни указания за критичните моменти за разработването на концепцията на 

операцията. 

- Въпроси, които трябва да бъдат повдигнати към стратегическото ниво (SHAPE). 

- Приоритетни въпроси, изискващи връзка, координация или разузнаване в театъра на 

операцията. 

- Необходимата координация със съответните национални и международни 

участници. 
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След избора на вариант за действие Групата за планиране на съвместни операции 

(ГПСО) започват процес на детайлизиране и усъвършенстване на варианта за действие с две 

цели: първо, да бъде направена корекция съгласно окончателните указания на командира и 

второ, избрания вариант за действие трябва да може да допринесе и да развие в пълна степен 

намерението на оперативния командир. 

Анализът на командира за окончателното оформяне за избрания  варианта за действие  

и прецизираното му намерение, подготвени от планиращия щаб, трябва да предоставят 

критичната връзка между анализа на мисията, намерението на командира и избрания от него 

вариант за действие. Ясното намерение на командира ще служи като ръководство, което 

позволява в подчинените компонентни командвания да се създадат условие за инициативата 

и децентрализирано изпълнение. 

Декомпозирането на оперативната среда, показва връзката между преследваните цели, 

наличните ресурси и сили представени на фона на влиянието (положително и негативно) на 

оперативните фактори в зоната на операцията. Основните оперативни фактори са следните: 

пространство, време, сили и информация. В процеса на планиране на оперативно ниво за 

изграждане на пълна, точна и ясна картина на опертаивната среда трябва да се отчете 

следните заимовръзки: време-пространство; време-сили; пространство-сили; време-

пространство-сили; информацията и факторът пространство; физически аспекти на 

информацията и пространството; информацията и факторът на времето; информация и 

фактора сила; оперативните фактори и човешкия фактор. 

2.2. Процес на вземане на решение при планиране на операциите в НАТО и 

връзка между нивата. 

2.2.1. Вземане на решение на стратегическо ниво – документи и връзки? 

Процеса за планиране на операции на военно стратегическо ниво се осъществява от 

Съюзното командване по операциите (Allied Command Operations - ACO) 

Процесът очертава необходимото взаимодействие с политико-военното ниво -   

Северноатлантическия съвет и сътрудничеството с оперативното ниво – Съвместното 

командване на силите 
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.

 
Фигура. 5 

В съответствие на Процеса за управление на кризи в НАТО, Северноатлантическия 

съвет  задейства следните дейности на стратегическо ниво: инициира всеобхватна политико-

военна оценка; задействане на активирането на силите и подготовка за разгръщане чрез 

издаване на активираща директива; изпълнение на дадена операция чрез издаване на 

изпълнителна директива от Северноатлантическия съвет; извършване на периодични 

прегледи на мисии; преразглеждане на стратегическите аспекти на текущата операция чрез 

възлагане на SACEUR на стратегическа оценка; планиране на преход и прекратяване на 

военните операции. 

За сихринизиране на политико-военното и оперативното ниво съществуват кръстосано-

функционални органи, които улесняват прехода между планирането, процеса за взимане на 

решение и изпълнението. Работни органи за планиране на  операциите в отговор при кризи в 

SHAPE са: 

- Кризисен и оперативен панел 

- Център за всеобхватно планиране на кризи и операции 

- Група за планиране на стратегическо ниво 

- Щабни елементи – разузнаване, гражданско-военно сътрудничество, гражданско-

военен анализ, стратегически комуникации и други 

Процеса на планиране на операции в отговор на кризи на военно стратегическо ниво 

има за цел да трансформира политико-военните цели във военни такива в съотвествие на 
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стратегическите и оперативни условия. Целия процес на планиране е съгласуван с Процеса 

за управление на кризи в НАТО и включва следните шест фази: 

- ФАЗА 1 - НАЧАЛНА СИТУАЦИОННА ОСВЕДОМЕНОСТ НА ПОТЕНЦИАЛНА 

ИЛИ СЪЩЕСТВУВАЩА КРИЗА 

- ФАЗА 2 - СТРАТЕГИЧЕСКА ОЦЕНКА 

- ФАЗА 3 – РАЗРАБОТВАНЕ НА ВАРИАНТИТЕ ЗА ВОЕНИН ОТГОВОР 

- ФАЗА 4 - РАЗРАБОТВАНЕ НА СТРАТЕГИЧЕСКИЯ ПЛАН – ФАЗАТА Е 

РАЗДЕЛЕНА НА ДВЕ ПОДФАЗИ (ПОДФАЗА 4А - РАЗРАБОТВАНЕ НА 

СТРАТЕГИЧЕСКА КОНЦЕПЦИЯ НА ОПЕРАЦИЯТА И ПОДФАЗА 4Б - 

РАЗРАБОТВАНЕТО НА СТРАТЕГИЧЕСКИЯ ПЛАН ЗА ОПЕРАЦИЯТА) 

- ФАЗА 5 – ИЗПЪЛНЕНИЕ 

- ФАЗА 6 – ПРЕХОД 

2.2.2. Вземане на решение на оперативно ниво. 

Процесът на планирането в отговор на криза на оперативно ниво е съгласуван с 

Процеса за управление на кризи в НАТО и осигурява тясно взаимодействие с всички 

комнадни нива като гарантира, че изискванията на подчинените командири и щабове ще 

бъдат разгледани в стратегическите решения за да може да се установи стратегически 

условия за оперативен успех.  

Планирането на оперативно ниво е съгласувано с военно стратегическото и 

компонентните нива, включва следните шест фази:  

- ФАЗА 1 - ПЪРВОНАЧАЛНА СИТУАЦИОНННА ОСВЕДОМЕНОСТ ЗА  

ПОТЕНЦИАЛНА И/ИЛИ СЪЩЕСТВУВАЩА КРИЗА 

- ФАЗА 2 - ОПЕРАТИВНА ПРЕЦЕНКА НА СТРАТЕГИЧСКАТА СРЕДА 

- ФАЗА 3 – ОПЕРАТИВНА ОЦЕНКА – ТАЗИ ФАЗА Е РАЗДЕЛЕНА НА ДВЕ 

ПОДФАЗИ (ПОДФАЗА 3А – АНАЛИЗ НА МИСИЯТА И ПОДФАЗА 3Б – РАЗРАБОТВАНЕ 

НА ВАРИАНТИ ЗА ДЕЙСТВИЕ) 

- ФАЗА 4 - РАЗРАБОТВАНЕ НА ОПЕРАТИВНИЯ ПЛАН – ФАЗАТА Е РАЗДЕЛЕНА 

НА ДВЕ ПОДФАЗИ (ПОДФАЗА 4А - РАЗРАБОТВАНЕ НА КОНЦЕПЦИЯ НА 

ОПЕРАЦИЯТА И ПОДФАЗА 4Б - РАЗРАБОТВАНЕТО НА ПЛАНА ЗА ОПЕРАЦИЯТА) 

- ФАЗА 5 – ИЗПЪЛНЕНИЕ 

- ФАЗА 6 – ПРЕХОД 

Различните фази на процеса на планиране подпомагат вземането на решение от 

оперативния командир в следните направления: 
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- Разработване и поддържане на оценка на оперативната среда в потенциална или 

действителна оперативна област. 

- Допринасяне за разработването на вариантите за военен отговор   

- Оперативната мисия и нейните основни оперативни действия. 

- Проектиране на операцията от гледна точка на оперативни цели, оперативни линии, 

критичните условия  и оперативни ефекти. 

- Активиране и подготовка на необходимите сили за развръщане. 

- Насочване на синхронизирането на съвместните операции в сътрудничество с 

невоенни и други не-НАТО участници. 

- Предоставяне на оперативни оценки за напредъка в постигането на военните 

стратегически цели и желаното крайно състояние на НАТО. 

- Предоставяне на оперативни данни за адаптиране на операциите към промените в 

стратегическите и текущите условия в зоната на операцията. 

- Планиране на преход и прекратяване на военните действия. 

2.2.3. Процес на планиране на операции на оперативно ниво и приноса му към 

вземане на решение. 

При провеждане на операцията за постигане на стратегическите и оперативните цели, 

планирането трябва да даде описание на начина, по който ще се извърши операцията, за да се 

изпълни мисията. Трябва да бъдат идентифицирани всички действията, като цяло. 

Планирането трябва да опише организацията и реда за  работа с партньорите и други сили 

извън НАТО, както и със съответните други международни организации. Структурата на 

информацията, описваща протичането на операцията, може да варира в зависимост от 

подхода на командира.  

Работата на командира като галавно действащо лице в процеса на планиране се 

основава на: 

- Прилагането на интуиция и опит, когато се взима решение за основния оперативен 

дизайн, като стремежът е към прости модели. 

- Даване на свобода на действие на подчинените командири чрез прилагане на 

мисииното командване7 като основен принцип на системата за командване иуправление С2 

във всички сфери на планиране. 

                                                           
7 AJP-01(D), Paragraph 0612 
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- Приемане и използване само на премерени рискове. Използване на елементи на 

изненада в оперативния дизайн. Непредсказуемост, като се избягват рутинни действия при 

планирането и използването на способностите. 

- Разглеждането на оперативният план отразява повече от познаване на доктрините и 

ръководствата. Прилагането на творческо въображение от командира и неговия щаб 

подкрепено от техните умения, знания и опит, се изискват за разработване на стратегии, 

кампании и големи операции, за организиране и използване на военни сили. 

- Гъвкавост и бързина при мисленето е способността да изпреварваш противниците си. 

Принципният механизъм на взаимодействие между командира и щаба гарафично е 

показан на фигура 6. 

 
 Фигура 6. Взаимодействие между командира и щаба. 

Оперативното ниво представлява свързващата връзка между военно-стратегическото и 

компонентните командвания и тъй като тук се извършва в пълен обем и мащаб 

координацията и взаимодействието с всички участници е необходимо да има изградена 

координация, синхронизация и непрекъснат работещ информационен процес. Бързото 

взаимодействие в рамките на оперативния щаб и командира са критично важни за 

навременното взимане нарешение. Изградения модел за протичане на информацията по 

хоризонтала и вертикала с всичи участници в операцията е критично условие в процеса за 

взимане на решение. 

2.3. Предизвикателства пред процеса на вземане на решение в НАТО. 

2.3.1. Структурни (организационни) предизвикателства 

Организационна структура на  щаба на многонационалните съвместни оперативни сили 

осигурява интегрирането и изпълнението на следните оперативни функционални области: 
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- Основен носещ орган на цялостната дейност е  „Групата за планиране на 

съвместните операции“ (ГПСО) тя се състои от от функционални подгрупи от говарящи за 

пълния спектър на процеса за оперативно планиране 

- Ситуационен център/съвместен оперативен център  осигурява непрекъсната 

ситуационна осведоменост, включваща обща оперативна картина на зоната на съвместната 

операцията,  чрез наблюдение на цялата дейност, свързана с линиите на операцията, събития 

и инциденти. 

- Щабен елемент за съвместна оценка, който участва в планирането, следи 

операцията и ръководи кампанията за оценка на ефективността дейностите и свързаните с 

нея действия в рамките на театъра на операцията за измерване на напредъка за постигането 

на оперативните и стратегически цели и условията, необходими за постигането на крайното 

състояние. 

Цялостната дейност се базира на водещата ролята на командира и способността му за 

ориентация, преценка и организация. Главни предизвикателства се явяват делегирането на 

права и правомощия на ръководителите на структурни звена и началниците на отдели в щаба 

да взимат решения, и основаването на преценката на специалисти без допълнителна 

проверка в хода на работата. В условията на многонационален съвместен щаб при наличието 

на голям брой специалисти, несработени колективи и щабни органи базирани на модулен и 

многонационален принцип това предразполага към допускането поредица от грешки, които 

могат да доведат до съществени пропуски. Постоянното външно взаимодействие със 

старшите и подчинени щабове, както и с правителствени, неправителствени и международни 

организации създават допълнителни обстоятелства за затрудняване на работата по 

отношение на сроковете и изисквания за прецизност. Като примери може да се посочи 

работата в реално време при взаимодействието с различните нива тъй като оперативния щаб 

се явява свързващо звено в цялостния процес на планиране и провеждане на кампании и 

операции. Друг пример е необходимоста от обработката, класифицирането и 

разпределението на информация, протичаща в командната верига. Допуснатите слабости в 

хода на работата създават предпоставки за колизии, пропуски и грешки. Всички дейности по 

синхронизирането, управлението и насочването на работата в правилната посока, и 

извършването на своевременна проверка на качеството на извършените дейности и резултати 

представляват организационните предизвикателства. Целият този обем от дейности е 

непосредствено свързан и създава необходимата основа за извършване на процеса за взимане 

на решение с необходимото качество от оперативния командир. 
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2.3.2.   О п е р а т и в н и     п р е д и з в и к а т е л с т в а. 

Военният успех8 се основава на съвместното усилие на сили заедно с останалите 

източници на невоенна мощ, обединени под единна командна структура. Командирът трябва 

да разполага 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. Съвместните функции са рамка, която предоставя на командира и планиращите, 

средства за визуализация на дейностите на силите за гарантиране, че всички аспекти на 

операцията са гарантирани. Имаме следните съвместни функции: маньовър; огневи 

способности; командване и контрол; разузнаване; информационни дейности; устойчивост; 

защита на силите; гражданско-военно сътрудничество. 

Сътрудничеството на междунационално ниво и между организациите (правителствени, 

неправителствени и международни) обуславя способността на оперативното ниво да 

осъществи необходимата синергия за интегриране и синхронизиране усилията на всичи 

участници. Като свързващо звено тази задача се решава като се събразяваме със следните 

фактори и съображения при съвместни операции: 

- Гражданско-военно взаимодействие и гражданско-военно сътрудничество 

- Медийна комуникация 

- Правила за поведение 

- Увеличаване на способностите на силите 

Предизвикателствата на оперативно ниво се заключават в това, че за постигането на 

успех се определя до голяма степен от единното и споделено разбиране на средата, в която се 

действа. Такова разбиране се осъществява с приоритезиране на задачите и разпределение на 

ресурсите, способност за оценка на хората и рискове и включва непрекъснат процес на 

преоценка на ситуацията. Командирът определя хода и последователността на действията и 

упражнява правото си за издаване на заповеди. Военното командване на всички нива е 

изкуството за вземане на решения, мотивирани и насочени към постигане на целите. 

2.3.3. Концептуални и доктринални предизвикателства.  

Връзката между политиката, която представлява основните рамки и посоки на действие 

намира своето изражение в концепциите и от там в доктрините, където се определя като: 

основни принципи, чрез които военните ръководят действията си в подкрепа на целите. В 

многонационален формат главно предизвикателство се явява оперативнита съвместимост 

между отделните нации, организации и участници извън НАТО.  

                                                           
8 Съгласно Съюзната съвместната публикация (AJP-1) 
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Оперативната съвместимост на структурите и звената на съвместните и 

многонационални военни формирования има три измерения: технически (хардуер, системи); 

процедурни (доктрини, процедури); човешки (език, терминология и обучение). 

На оперативно равнище трябва да се постави акцент върху интегрирането на силите на 

участващите нации и синергията, която може да бъде постигната, успехът на процеса ще 

определи способността на съвместните сила за постигне на целите. 

Регламентиращата рамка на оперативно ниво в схематично представена на фигура 7, 

където е показан обхвата и взаимното допълване от дейностите на двата регламентиращи 

документа. 

 
Фигура 7. Рамка на планирането на оперативно ниво. 

Съюзната съвместна доктрина (AJP) -01 (E) е главната доктрина на НАТО за съвместни 

операции и дава представа за стратегическия контекст и се фокусира върху основите на 

съвместните операции. 

Съюзната съвместна доктрина AJP-3 (B) за провеждане на операции е предназначена за 

командирите и щабовете на оперативно ниво и описва основните оперативни аспекти на 

съвместните операции като дава насоки за провеждането на съвместни операции на 

оперативно ниво. 

Съюзната съвместна доктрина (AJP) -5 за планиране на операции е насочена към 

командирите и щабовете на оперативно, като описва основните аспекти на планирането на 

съвместни операции на оперативно ниво. 
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Директивата за всеобхватно планиране на операции формулира, в отделни глави, 

процесите на планиране на операции на стратегическото и оперативното ниво в НАТО, в 

подкрепа на Процеса на НАТО за управление на кризи за улесняване на съвместния подход 

към планирането. 

Двата документа регламентиращи планирането на оперативно ниво са Съюзната 

съвместна доктрина (AJP) -5 и Директивата за всеобхватно планиране на операции. 

Разликите между двата документа са че в Директивата за всеобхватно планиране на 

операции процеса на планиране е структуриран в рамките на шест шази, докато в Съюзната 

съвместна доктрина (AJP) -5 същият процес е описан в осем фази. Където тези осем фази до 

седма включително съвпадат изцяло със седемте стъпки на процеса за взимане на решение на 

тактическо ниво9, като добавената осма фаза е “ Оценка на кампанията и преглед 

/преразглеждане на плана” това показва връзката на планиране с процеса за взимане на 

решение на оперативно и тактическо нива. 

ИЗВОДИ: 

1. Основен елемент в рамките на процеса на планиране на операции е процеса на 

вземане на решение, при което задължително следва да се отчитат няколко фактора. Първо, 

трябва да се създаде единно и еднозначно разбиране за ситуацията от целия планиращ 

състав. Второ, организацията на взаимодействие между работните групи трябва да бъде 

синхронизирана по начин, който да позволява бързото протичане на анализираната 

информация с необходимите препоръки за осъществяване на корекции и промени. Трето, 

взетото решение трябва да бъде правилно разбрано от всички, като това ще доведе до 

неговото качествено изпълнение в рамките на критичните срокове. 

2. Основен проблем при вземане на решение се явява координацията и 

взаимодействието, както в рамките на групата за планиране, така и с външните организации 

(военни и невоенни). Осъществяването на ефективни координация и взамодействие ще 

позволи от една страна вземане на адекватни решения за използване на военния инструмент 

и от друга страна синхронизиране на усилията с външните организации и минимизиране на 

разходваните ресурси за постигане на набелязаните цели. 

3. Предизвикателствата при планиране на операции и в частност при вземане на 

решения могат да бъдат групирани в три основни групи – структурни, оперативни и 

концептуални и доктринални. Структурните са свързани със създадаването на необходимата 

организация. Оперативните произтичат от разбирането на средата и свързаните с нея зарачи. 

                                                           
9 Съгласно следните нормативни документи: Army Tactics, Techniques, and Procedures No. 5-0.1; Army Doctrine 
Reference Publication  No. 5-0;  
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Не на последно място концептуалните и доктриналните могат да бъдат определени като 

регламентираща основа на цялостната дейност. 

ТРЕТА ГЛАВА 

НАСОКИ ЗА УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ПРОЦЕСА НА ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ 

3.1. Емпирично изследване на организацията на работа в съвместния щаб в 

процеса на взимане на решение от командира на многонационални съвместни 

оперативни сили. 

3.1.1. Методология на емпиричното изследване 

Обект на изследването е процеса на вземане на решение при прилагане на 

всеобхватния подход за планиране на операции. Предметът на изследването са качеството 

на концептуалната и регламентиращата обосновка на дейностите, организацията на 

взаимовръзките и екипната работа процеса за взимане на решение от съвместния командир 

по време на операции. Целта на проведеното емпирично изследване бе да се проучи 

мнението на отделни експерти относно основните въпроси, свързани с организацията на 

взаимодействието в съвместния щаб за да се очартаят насоките за усъвършенстване на 

процеса за взимане на решение. 

- За постигането на формулираната цел бяха поставни за решаване следните задачи: 

да се оцени концептуалната и регламентиращата основа на взаимодействие в съвместния 

щаб; да се определят факторите, които оказват най-силно влияние върху процеса за взимане 

на решение; да се определи нивото на ефективност на взаимодействие в съвместния щаб, 

както и взаимодействието със стратегическото и компонентните нива; да се изведат 

основните проблеми на организацията и взаимодействие в съвместния щаб за подпомагане 

на командира в процеса за взимане на решение. 

Изследователска хипотеза: Предполага се, че усъвършенстването на процеса на 

вземане на решение при прилагане на всеобхватния подход за планиране на операции на 

съвместно ниво се определя в най-голяма степен от концептуалната и доктринална 

регламентираща база, организацията на процесите в оперативния щаб, процеса на 

управление на информацията и знанията, определянето на оперативните фактори и 

взаимодействието със старшото и подчиненото нива. 

Емпирично изследване се проведе в следните етапи: 

Първи етап: Определяне размера и структурата на извадката. За източници на 

информация бяха определени слушателите от магистърска специалност „Стратегическо 

ръководство на отбраната и въоръжените сили“, слушателите от специалност „Организация и 
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управление на военни формирования на оперативно ниво“ от факултет „Командно-щабен“, 

преподаватели от факултет „Национална сигурност и отбрана“ на ВА „Г. С. Раковски“, 

Щабът на отбраната, Съвместното командване на силите и Сухопътни войски. При така 

определената аудитория по време на изследването бяха анкетирани 71 експерти. 

Втори етап: Разработване на анкетна карта. 

Въпросите, по които се дискутира са пряко свързани с дейността на Модела за работа 

на Групата за планиране на съвместни операции и организацията в планиращия щаб. 

Анкетата съдържа 21 въпроса, които са подредени в логическа връзка и следват 

процедурите, дейностите и етапите на форирането, анализирането и дефинирането на 

основните отправни пунктове в процеса на взимане на решение в Многонационалните 

съвместни оперативни сили. 

Трети етап: Обработване на индивидуалните анкетни карти и обобщаване на 

резултатите. 

Анализът на посочените отговори на въпросите от анкетната карта и на изразените 

мнения и препоръки, позволява да се обобщи, че проведеното проучване е успешно, постига 

набелязаната цел и изпълнява поставените задачи. 

При обработката на резултатите се установи следната ситуация. 

Първи въпрос е насочен към установяване на професионалната квалификация и 

възраст на анкетираните експерти. Резултатите сочат, че средната възраст на анкетираните е 

както следва: във въздрастувата група между 31 и 40 години (23%);  въздрастувата група 

между 40 и 50 години (63%); въздрастувата група над 50 години (14%). От тях 10% са 

заемали длъжности в щаб на НАТО, 17% имат придобита специализация извън страната в 

държави членки на НАТО, 34% имат участия в мисии и 7% имат завършен колеж в страни 

членки на Алианса. От всички анкетирани 77% са старши офицери. От посочените данни 

може да се заключи, че анкетираните експерти са достатъчно компетентни за целите на 

изследването. 

Вторият въпрос засяга организацията и дейностите върху, които трябва да се изгради 

принципния алгоритъм на работа в рамките, на който да се създаде правилно разбиране и да 

се определят  насоките за изграждане на правилна стратегия за взимане на решение. 

Резултатите са повече от убедителни, което показва, че процесът се базира на най-важните 

основи, които трябва да стоят в основата на работата в съвместния щаб. 

Трети въпрос се отнася до задълбоченото и детайлно анализиране на оперативната 

среда с цел да се направи пълна и ясна картина на оперативното пространство. Целта е да се 

покаже, че с изграждането на по-пълна образна представа за средата отговорите често пъти 
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стоят пред нас. Над 90% от анкетираните дават положителен отговор. Това недвусмислено 

показва, че тази дейност е ключова и нейното трайно присъствие в процеса на планиране 

трябва да бъде постоянно. 

Четвърти въпрос се фокусира върху проблематиката в процеса на взимане на решение 

и върху отчитането на фактическото (текущо) състояние на собствените сили. Редица 

операции са се проваляли и без намесата на противника точно поради неправилно разбиране 

на реалните способности и състояние на собствените сили. Целта е да се определи 

значението на този фактор по важност спрямо другите фактори на средата. Резултатите 

показват  67.61% от анкетираните поставят този фактор на водещо място, което показва 

неговото важно значение в оценката на командира при взимане на решение. Това 

недвусмислено показва необходимостта от постоянна диалогова връзка с компоненетните 

командвания и отчитане на всяка промяна в тяхното състояние. 

Пети въпрос се отнася за началния период на планиране и възможността за допускане 

на дори и малки грешки, но при тяхното натрупване да се доведе до заблуда в планиращите и 

това да рефлектира върху крайния процес на взимане на решение. Този въпрос засяга до 

голяма степен организацията и начина на работа в щаба на съвместните сили. Отговорите на 

анкетираните недвусмислено показват (90,14%) изключителната важност отнасяща се до 

организацията на работа за недопускането на непълен обхват на  дейностите и тяхната 

проверка в процеса на планиране. 

Шести въпро поставя необходимостта от това да се приоритизира една от двете 

взаимно свързани и ключови дейности. Взаимодействието на командира с щаба или 

взаимодействието на командира с компонентите. Според отговорите  на анкетираните 

(71,72%) посочват важността на правилното и съгласувано взаимодействие на командира с 

щаба. Това показва важността на щаба като единен, централизиран, координиращ и 

планиращ орган в цялостния процеса на управление на съвместните сили. Нарушаването на 

това взаимодействие ще доведе до влошаването на цялостното управление и организация. 

Седми въпрос проучва мнението на анкетираните за степента на значение на 

разузнавателните източници и тяхното приоритизиране за оперативния щаб. Целта е да се 

преоритизира значението на двата източника без да се омаловажава нито единия от двата. 

Отговорите показват 60,56% положителни резултати в полза на твърдението, че придобитата 

на място информация със собствени разузнавателни средства има по-голямо значение. Това 

показва, че придобитата на място информация представя истинското и реално значение на 

оперативната среда. Придобитата на място информация предоставя ситуационна оценка и 
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дава възможност за гъвкави решения и използване на всички предоставени моментни 

възможности. 

Осми въпрос изисква мнението на експертите относно организацията на работата в 

щаба като ключов фактор „Може ли правилното организиране и разпределение на времето да 

бъде ключов фактор в процеса на планиране?“. Тук се цели да се разбере  значението на 

модела за работа в щаба и неговата функция в качеството на крайния резултат. Резултатите 

са повече от показателни, че 91,55% от анкетираните дават недвосмислен отговор за 

важността на организация и разпределение на времето, което показва водещата роля на 

организационния модел в щаба. 

Девети въпрос засяга броя и експертните възможности на участниците в процеса на 

планиране. Това е изключително важно за качеството на работата. От показаните отговори се 

вижда, че 76.06% от анкетираните посочват необходимост от включването на повече 

функционални експерти и съветници по различните направления. Като извод може да се 

каже, че това ще доведе до значително по-голяма експертиза на участниците в процеса, но от 

друга страна ще направи организацията и взаимодействието в щаба много по-сложно и 

трудно.  

Десети въпрос цели да се проучи мнението на експертите, относно водещите 

изисквания в процеса на работа. Където 90,14% от анкетираните отговарят положително, за 

важността на непрекъснатото взаимодействие със стратегическото ниво. Връзката със 

стратегическото ниво в процеса на планиране ще бъде основно залегнал в цялостната 

организация на всички дейности в процеса на работа, като това ще бъде главен критерии за 

правилната посока на планирането.  

Единадесети въпрос се отнася към процеса за управление на информацията  и нейното 

тълкуване и разбиране. В съвременните условия при постоянно променящата се среда в 

зоната на операцията това може да доведе до непрекъснати промени в процеса на планиране. 

Отговорите на този въпрос са градиращи в рамките на пет степени „много ниска“, „ниска“, 

„средна“, „висока“ и „много висока“ целта на тези отговори е да се онагледи по-точно 

мнението на анкетираните за направата на съответните изводи. Резултатите  показват 

важноста на организацията за постигане на единно разбиране на ситуацията.  

Дванадесети въпрос цели да се проучи мнението на експертите относно степенуването 

по важност и значение на елементите на средата с цел намаляване на риска и поставяне на 

по-пълни изисквания към разузнавателната информация. Отговорите показват, че това е 

ключова дейност за правилното изяснаване на оперативния проблем. 
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Тринадесети въпрос се отнася до организацията на работата. Тук се цели да се разбере 

мнението на експертите по отношение на ролята на командира в процеса на планиране. 

Отговорите показват 71,83% от анкетираните ролята на командира като „арбитър“. Извода е, 

че тои извършва обективна преценка и недопуска залитането в неправилна посока.  

Четиринадесети въпрос е отворен въпрос, по който експертите трябва да изразят 

виждането си относно „Как може да се избегне двусмислието или неправилното разбиране на 

проблема“ този въпрос е отворен (с отговор в свободен текст) и цели да покаже мнението на 

експертите без никакво предварително влияние с предоставянето на опции за избор на 

отговори. Тук основния отговор, който се налага е нивото и качеството на подготовка на 

планиращия състав. Направения извод показва, че подготовката на планиращите трябва да е 

най-подходяща за престоящата операция. 

Петнадесети въпрос цели да се разгледа и оцени отново ролята на командира за да се 

прецизира възможно най-точно неговата роля при процеса на планиране в оперативния щаб. 

Отговорите са представени като три от основните функции на командира. Получените 

резултати показват - 76,06% „Роля на инициатор“. От това става ясно,  че е негова водещата 

роля като „двигател“ на процеса по планиране. 

Шестнадесети въпрос се отнася към определяне на важността на взаимоотношението 

и взаимодействието между оперативното и компонентното ниво във фаза 5 „Изпълнение“ на 

процеса на палниране на оперативно ниво. От отговорите на този въпрос, става видно, че 

това взаимодействие е от изключителна важност в модела на работа при взимането на 

решение. 

Седемнадесети въпрос трябва да определи значението на Съвместния оперативен 

център в ролята му като критичен елемент, и в каква степен неговата работа е важна за 

определянето и организацията на правилното взаимодействие. От получените резултати, се 

вижда 83,10%  положителни отговори в полза, че той представлява критичен елемент по 

време на изпълнението на оперативния план.  

Осемнадесети въпрос трябва да проучи мнението на анкетираните за значението на 

Всеобхватния център за управление на кризи и операции в ролята му на водеща структура 

при формиране на крайното решение от командира. Представените резултати показват 

87,32%, че това е основната структура от стратегическото ниво в процеса на работа при 

организационното взаимодействие. 

Деветнадесети въпрос засяга оценката на анкетираните за значенито на Съвместния 

борд за координация във фаза – 5 „Изпълнение“ в общата структурна организация на процеса 



 34 /44 
 

за взимане на решение. Разултатите показват 84,51% положителни отговара, като определят 

необходимостта от  тясно взаимодействие със тази организационната структура. 

Двадесети и давдесет и първи   въпроси се отнасят до основната цел на процеса на 

взимане на решение при изпълнение на оперативния план. Тук се показва реалното качество 

на извършената работа в процеса на планиране до този момент. Връзката между оперативния 

план и реалната среда към момента на изпълнението със всички промени на средата и 

посоките на нейната промяна. Тези два въпроса се съсредоточават върху крайното 

прецизиране и механизма на управление.  

Отговорите и на двата въпроса недвусмислено показват с 91,55%  и 88,73% 

положителни резултати за това, че фокусираната оценка на операциите е главен критерии за 

обратната връзка и подпомага в основна степен процеса за взимане на решение от 

командира.  

Проведеното емпирично изследване, позволява да се обобщи следното:  

- определените в изследването цел и задачи, са изпълнени;  

- анализа на резултатите, позволяват да се определят насоките за усъвършенстване на 

процеса за взимане на решение в организационно отношение;  

- доказва се, че така построения модел на емпиричното изследване е верен и може да 

послужи за отправна точка за оптимизиране на работата в съвместния щаб за повишаването 

на ефективността;  

- статистическите данни и използвания инструментариум осигуриха възможност да се 

разкрие състоянието на процеса за взимане нарешение на оперативно ниво;   

- резултатите от изследването разкриха множество на брой проблеми, които 

съществуват в процеса на оперативно планиране, стоящи в основата на огромния обем от 

дейности и привличането на голям брой специалисти.  

3.2. Модел на работа в процеса за взимане на решение 

3.2.1. Необходимост от въвеждане на Модел за работа на Групата за планиране 

на съвместна операция. 

Анализите от проведеното изследване позволяват да се систематизират възможностите 

за усъвършенстване на процеса за взимане на решение, които да бъдат обединени в система 

от подходи, порцеси и процедури за анализ на оперативната среда, за организацията на 

работа в щаба, за подобряване взаимодействието с невоенните участници и за подпомагане 

на командира в процеса по вземане на решение в хода на планиране на операцията.  

За да изпълни тези изисквания моделът за работа трябва да усъвършенства 

организацията на работа в оперативния щаб, като позволява да се улеснява, допълва, 



 35 /44 
 

приоритезира, доразвива и  контролира работата в следните направления: 

- наврененното, бързо и постоянно взаимодействие със стратегическото командване  

- непрекъснатата работа между командира и щаба 

- организацията и контрола на всички дейности в оперативния щаб между отделите и 

всички участващи в процеса на планиране 

- управлението, контрола и обратната връзка с компонентните командвания 

- формализирането и канализирането на редица дейности, които до сега се 

извършвани неорганизирано и непоследователно 

- извършване на допънителна провека за недопускане на пропуски и грешки 

- пълно, бързо и детайлно анализиране и разпространение на всички нови 

информации за промяна в обстановката  

3.2.2. Изисквани към модела за работа при взимане на решение. 
Осъществяването на палниране с отговарящо на високите изисквания на средата за 

сигурност, служи главно за здрава основа в процеса за вземане на решение. Тук важна роля 

имат редица други процеси като оценката на мисията, поставените критерии за ефективност 

и ефикасност, разузнаването, военната заблуда и информационните операции. Разглеждането 

и анализирането на оперативната среда в няколко плоскости прави от тази среда система, и 

затова в процеса на взимане на решение се използва системен подход.  

За оптимизиране работата на планиращите във фокуса на процеса за взимане 

нарешение като един от най-критичните и важни моменти в цялостна дейност на 

планирането е да се обедини тази дейност в организационна единица „Подгрупа в ГПСО за 

подпомагане на взимането на решение“. 

3.2.3. Модел за работа на Подгрупа в ГПСО за подпомагане на взимането на 

решение. 

3.2.3.1. Общо описание на модела за работа на групата за планиране на съвместна 

операция. 

Предлагания модел за работа на подгрупа подпомагаща процеса за взимане на решение 

започва от фаза 2 и завършва фаза 3 на оперативното ниво (обхваща фази 2 и 3). Крайният 

продукт е да има разработен дългосрочен анализ за развитие на ситуацията до началото на 

фаза – 5 „Изпълнение“. Този анализ трябва да подпомогне командира и планиращите за 

определяне на ключов фактор, определяне на основен, водещ участник, които да има 

способности и възможност да влияе на останалите, да провежда собствена политика 

(стратегия). Определяне на критичните връзки на този участник с останалите приятелски, 

неутрални и противостоящи сили. Изготвяне на стратегия за поведение на този участник. На 
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основата на стратегията ще бъде основан и дългосрочния анализ, която ще залегне в 

основата на процеса за взимане на решение.  

3.2.3.2. Алгоритъм за работа 
Подгрупата представлява работен орган за пряко подпомагане на командира в процеса 

на взимане на решение. Едни от основните моменти в дейността и са управление на процеса 

на планиране и осъществяване на контрол и управление на информационните потоци и 

непрекъсната оценка на информацията. 

Първа стъпка – „Изясняване на проблема в кризисния район и определяне на фактора 

с най-голяма тежест“. Тази стъпка се препокрива с дейностите на фаза – 2 от процеса на 

планиране на оперативни ниво. 

Целта е да се определи водещ домейн, който трябва да се превърне в начало на 

координатната система и в рамките на неговата основа (начало на кооординатната система) 

да се наредят останалите домейни по важност. Този домейн и основните му съставящи ще 

бъдат много близко до Центъра на тежестта (ЦТ) или ще съвпадат с него. Той ще бъде водещ 

в процеса на взимане на решение. 

Втора стъпка – „Изясняване на броя на участниците и техните характеристики“. Тази 

стъпка препокрива всички дейности от подфаза 3А на оперативното ниво.   

Изготвяне на матрица с учстниците в кризата. Попълването на матрицата с учстниците 

в кризата с физически характеристики  за трите групи участници показва тяхното физическо 

изражение а попълването на матрица с участниците в кризата  с остойностени измерения се 

извършва със стойности изражения за тяхната важност, всеки показател в таблицата приема 

стийности от 1 до 10. По този начин може сравнително точно да се опеделят разликите, да се 

устойностят показателите и коректо да се представят характеристиките, което ще онагледи 

ясно съотношенията. 

На последния ред се извършва остойностяване на всеки участник за определяне на 

участник с най-голяма тежест. 

Трета стъпка – „Изясняване на външните въздействия и интереси, и тяхното 

взаимодействие“. 

При намесата на външни играчи, които използват като инструмент региналните 

участници или непосредствените участници в зоната на операцията е възможно да се получи 

коренна промяна в характеристиките и техните тежести на преките участници в конфликта. 

Анализа на съвременните кризи показва, че силни глобални играчи залагат на незначителни 

участници в конфликта поради по-лесният им обхват, маниполиране и управление и по този 

начин тези незначителни участници лесно променят статута си в кризисната ситуация.  
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Разглеждането на индиректното участие на външни играчи прави процеса значително 

сложен и комплексе по този начин разглеждаме кризата като сложна система. 

Допълнително усложняващо обстоятелство е, че системата е динамична и процесите с 

техните количестве ностойностни параметри нямат статичен (постоянен) характер. 

Същността на системата се заключава в съвкупността от два или повече елемента, 

удовлетворяващи следните условия: поведението на всеки елемент влияе върху поведението 

на цялото;поведението на елементите и тяхното въздействие върху цялото са 

взаимозависими, т.е. нито един елемент не влияе върху цялото независимо; съществуват 

подгрупи от елементи, всяка от които влияят върху поведението на цялото като елементите 

са свързани по такъв начин, че независими подгрупи не могат да възникнат. 

Методите за изследване могат най-общо да бъдат разделени на три групи –  

емпирични, теоретични и смесени. 

Четвърта стъпка – „Изясняване на отношенията между участници“ 

Четвърта  стъпка включва изясняване на основните отношения между участниците за 

определяне на взаимовръзките, техните взаимозависимости и влияния. В резултат на това 

трябва да се изгради правилно описание на оперативната среда и единно разбиране от 

всички. 

При наличие на голям брой участници, но дори и да не е голям броя на участниците 

при определяне на всички взаимовръзки (всеки срещу всеки), ще се получи огромно 

количество взаимоотношения, което от чисто практическо изпълнение е изключително 

трудоемко, създава възможност за допускане на много грешки и ще отнема много време. 

Извършването в последствие на анализа ще бъде свързано с дълъг период от време, 

възможност за пропуски и допускане на грешки. Поради тази причина е необходимо да 

вземат само тези, които са с най-голема стойност и имат относително голямо значение за 

развитието на ситуацията към желаното крайно състояние. 

 Определянето на взаимоотноченията е от изключителено значение поради факта, че в 

хода на кризата и най-вече във фаза – 5 „Изпълнение“ между участнищите могат да протикат 

различни преконфигурации под различни въздействия (вътрешни и външни) и това да доведе 

до рязка и коренна промяна в ситуацията като се окаже, че плана на операцията е 

неизпълним или безсмислен в по-голямата си част. 

Определянето на взаимовръзките предоставя достатъчно голяма възможност за 

проследяване на взаимовръзките на участника с най-голяма тежест с приятелските и 

неутралните по всички сфери на влияние, както и взаимовръзките с помежду им като се 

игнирира присъствието на основния участник. 
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 Пета стъпка – „Определяне на водещи участници с най-голяма тежест“ 

Тази стъпка представлява обобщаване на всички дейности извършени в предходните 

четири стъпки. Тук се извършва съчетаване на крайните резултати от определяне на домейна, 

които е основен в района на кризата, определянето на ключовите участници, определянето на 

външните влияния и косвени участници и определянето на основните взаимовръзки, които 

определят поведението на участниците. 

За да бъде един участник ключов трябва да отговаря на следните изисквания: да е от 

изключително значение за останалите т.е. те да се съобразяват с него (положително и 

отрицателно); да представлява фактор във външната намеса от глобални играчи; да има 

достатъчно способности и ресурси както материални, така и нематериални за да бъде 

устойчив във времето. 

 Шеста стъпка – „Изграждане (определяне) на стратегия на водещия(те) участник(ци)“ 

Стратегията на водещия участник ще представлява начините посредством, които той 

ще може да постигне целите си. Правиното определяне на всички визможни начини за 

достигане на целите ще бъдат от огромно значение при определяне на най-опасния и най-

вероятния вариант за действие на противостоящите сили. Това ще даде необходимата 

ориентация на планиращите и командира в поведението на противостоящите и ще постави 

конкретни цели към разузнаването. Също ще разкрие и действия на противника, които целят 

заблуда.  

Схематично стратегията е представена на фигура 8. На основата на правилно 

изградената стратегия на водещия участник може да послужи за основа на разработването на 

дизайна на операцията. 

 

 
 

 

 

Фигура.8. Стратегия на водещия участник. 

Седма стъпка – „Изготвяне на дългосрочен анализ за развитие на кризата“ 

Дългосрочния анализ ще се отнася за период до шест месеца и ще служи на командира 

за основа в процеса на взимане на решение за вариант за действие. Той ще бъде отправна 

точка и критерии за определяне посоката за развитие на ситуацията и ще подсказва 

          Водещ участник 

Фактори с отрицателно въздействие 

Фактори с положително въздействие  

Цел на 
участника 
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критичните моменти, в които ще трябва да се извършва намеса за предотвратяване на 

бъдещи негативни събития.  

Изготвянето на Дългосрочния анализ е заключителната (крайна) дейност от всички 

извършени до този момент. Работата на групата не спира до тук. На базата на този документ 

продължава анализа и наблюдението в зоната на операцията. Той ще послужи за отправна 

точка за по-лесното разбиране на процесите и механизните за промяна на средата с цел да се 

даде възмжност за по-правилното и хармонично интегриране на военния компонент в 

усилията за постигане на крайното състояние. Основно предимство ще бъде възможността за 

изпреварващи действия, които да допренесат за възможността на военния компонент да има 

възможността да „управлява“ ситуацията и да води инициативата.  

3.3. Научен експеримент. 

3.3.1. Цел, задачи и резултати на научния експеримент. 

Целта на проведения научен експеримент беше да се изследват възможностите за 

усъвършенстване и оптимизиране на процеса на оценка на операциите чрез използване на 

„Модел за работа на Групата за оценка на операцията“. 

За постигане на тази цел бяха набелязани следните задачи: 

- да се провери приложимостта на предлагания модел; 

- да се оцени ефективността на модела. 

Изследването беше осъществено от група от експерти от катедра и катедра „Съвместни 

операции и планиране“ по време на щабна тренировка на тема „Вземане на решение за 

разрешаване на военнополитическа криза“, проведена от 03.12.2018 г. до 07.12.2018 г. със 

специализантите от „Стратегически курс” – К10СК 2с (справка заповед на Началника на ВА 

№ СИ29-РД02-751/23.11.2018 г. – Приложение №….). 

При провеждане на експеримента беше констатирано следното: 

- При изготвянето на Анализ на мисията и Дизайна на операцията, Групата за 

планиране на съвместни операции, приложи предложения модел за работа. 

- По време на провеждането на щабната тренировка се осъществи ефективен и 

постоянен контрол за проверка ефективността на модела за работа. 

- Моделът предостави конкретни стъпки и методическа последователност за работа на 

групата при отчитане факторите и оценка на текущото състояние на зоната на операциите, 

като дава възможност да се отчита спецификата на средата за сигурност и влиянието на 

различните фактори. 
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- Моделът позволи да се изяснят промените в зоната на операцията, които ще доведат 

до изпълнение на целите и постигане на крайното състояние. Впоследствие използването на 

изготвения дългосрочен анализ, позволи да се определят желаните ефекти, адекватни 

показатели за ефективност и показатели за изпълнение, а също така и реда за добиване на 

необходимата информация за отчитане на състоянието на набелязаните предвиждания. 

- Моделът позволява допълване и осъвременяване на информацията, анализите и 

разчетите в съответствие с настъпилите промени в обстановката. 

В резултат на проведения научен експеримент бяха направени следните изводи: 

- Предложеният модел значително подобрява качеството на работата на  ГПСО при  

вземане на решение от командира. 

- Моделът значително съкращава времето за работа и по този начин дава възможност за 

извършване на по-задълбочени анализи и по-детайлно отчитане на влиянието на различните 

фактори и отделните участници при оценка на средата за сигурност. 

- Моделът дава възможност за пълен обхват на всички дейности в процеса на 

планиране и внимателно анализиране на постъпващата информация без да се зартруднява и 

забавя цялостната дейност от страна на останалите участници в процеса на работа. 

- Моделът може да бъде използван в учебния процес на Военна академия „Г. С. 

Раковски“ и да се прилага от Групата за планиране на съвместни операции при подготовка и 

провеждане на операциите (Съгласно констативен протокол за отчитане на постигнатите 

резултати от проведен експеримент – Приложение №16). 

ИЗВОДИ: 

1. Ефективното провеждане на операции в отговор на кризи с използване на военни и 

невоенни способности изисква въвеждане на нов механизъм за организация на работата и 

управление на процесите, който позволява интегриране и синхронизиране на дейностите, 

определяне на правилните и точни параметри на средата и намиране на най-правилната 

стратегия за въздействие. Такъв подход налага прилагане на нови техники, механизми и 

процедури за усъвършенстване работата на Групата за планиране на съвместни операции в 

процеса на оперативно планиране, доразвиване на намерението на командира в дизайна на 

операцията и подпомагане на процеса за вземане на решение, които стоят в основата на 

предложеният в настоящия труд Модел за работа на Групата за планиране на съвместни 

операции. 

2. Усъвършенстването на работата на Групата за планиране на съвместни операции 

може да се постигне с използване на следните аналитични техники: въвеждане на матрични 
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таблици за определяне на домейна с най-голяма тежест; определяне на броя на участниците в 

конфликта и техните характеристики; определяне на външните въздействия и интереси; 

определяне на отношенията между участниците; определяне на водещ участник; съставяне 

на стратегия на водещия участник; изготвяне на дългосрочен анализ за развитие на кризата. 

3. Резултатите от проведения експеримент позволяват да се направи заключението, че 

предложеният в дисертационния труд Модел за работа улесняват взаимодействието, 

осигуряват по-пълен обхват и контрол на извършваните дейности, с което подпомага процеса 

на вземане на решение и допринася за повишаване на цялостната ефективност по планиране 

на операцията. 

4. Проведеният научен експеримент недвусмислено доказва, че прилагането на 

предложения модел с Подгрупата за подпомагане взмемането на решение значително 

подобрява качеството на планиране, съкращава времето за работа и формализира редица 

процеси, като не допуска неглижирането, пропускането и неправилното отчитане и 

анализиране на детайлите в планирането. Моделът позволява в кратки срокове да се 

осъществят основните процеси в планирането и при необходимост да се коригират 

провежданите действия, с което се гарантира и вземането на решение от командира. 

III. ОБЩИ ИЗВОДИ, РЕЗУЛТАТИ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Общи изводи: 

1. Съвременната среда за сигурност, която е в основата на генезиса на съвременните 
кризи и конфликти е изградена в условията на процесите на глобализация и многополюсен 
свят. Това прави съвременните кризи и конфликти комплексни, сложни и трудни за трайно 
разрешаване. При тези условия се изискват мерки за възпрепятстването, разрешаване на 
възникващите кризи и конфликти и постконфликтно възстановяване, което налага 
прилагането на всеобхватен подход.  

2. При планирането на операции и вземането на решение неизбежно се налага 
необходимостта от включването на голям брой участници в процеса на планиране, което го 
прави изключително труден по отношение на целия организационен спектър, като 
координиране, синхронизиране, анализиране, приоритизиране на дейности и експертизи, и 
менадиране на общия процес на цялостна организация. Изграждането на способности за 
управление на информационните потоци и управлението и използване на военните и 
невоенни източници на сила в зависимост от текущата оперативна обстановка е необходимо 
условие за постигане на желаните резултати. 

3. Вземането на решение в съвместни операции означава да се намери пресечената 
точка на редица фактори и изисквания, често пъти противоречиви в условията на трудно 
предсказуема и сложна среда, което трябва да създаде необходимите благоприятни 
предпоставки за успех и постигане на крайното състояние. Това може да бъде осъществено 
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само при спазването единни процеси и процедури, създаване на единно и споделено 
разбиране обстановката и целите. Процеса на планиране е основополагащата дейност за 
обединяване, интегриране и насочване на усилията от военните и невоенни участници в една 
посока за постига на поставените цели от стратегическото ниво. 

4. Процеса за вземане на решение е ситуиран в процеса на планира на оперативно ниво 
и представлява основна дейност, на която са подчинени всички останали процеси и 
процедури. Този процес е еднолично решение на съвместния командир, което той прави на 
основата на колективната работа групата за планиране. Екипната работа на планиращите в 
оперативния щаб и тези в органите за управление на външните организации представлява 
сложен процес ограничен във времето и разпределен в пространството. Предизвикателствата, 
пред които е изправен този процес, са организационни, оперативни, доктринални и 
концептуални.  

5. За ефективното планиране на съвместни операции в многонационална среда и 
успешното интегриране в този процес на всички участници с цел за получаване на 
синергичен ефект в рамката на всеобхватния подход е необходимо прилагането на нова 
методология и модел за работа. Такъв се явява предложеният в настоящия труд Модел за 
работа на Групата за планиране на съвместни операции, който ще усъвършенства нейната 
дейност чрез последователно преминаване през система от дейности с аналитично-
познавателен и експертно-оценъчен характер, обединени в логическа последователност. 

6. Получените резултати от проведените емпирично изследване и научен експеримент 

дават основание да се заключи, че предложеният в дисертационния труд Модел подобрява 

организацията на работата в щаба, формализира и канализира редица дейности в процеса на 

планиране и предоставя на вземащия решение опорна точка и посока, които му позволяват 

възможно най-правилна преценка основаваща се на екипната работа на всички участници 

ангажирани в процеса на планиране.  

Научни резултати: 

1. Обогатена е теорията, касаеща същността и основните характеристики на съвместните 

операции и възможностите за прилагане на всеобхватен подход в процеса на взимане на 

решение. 

2. Систематизирани са нови подходи, техники и процедури за усъвършенстване на 

процеса на планиране фокусиран върху процеса за взимане на решение, като е доказана 

тяхната приложимост и ефективност. 

3. Доразвито е разбирането на значначението на терминологичния апарат в областта на 

планирането на операции в отговор на кризи и процеса на вземане на решение при прилагане 

на всеобхватния подход. 

Научно-приложни резултати: 
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1. Дефинирани са предизвикателства пред процеса на взимане на решение при 

провеждане на съвместни операции и са предложени направления за тяхното преодоляване. 

2. Разработен е Модел за работа на Групата за планиране на съвместни операции, който 

подпомага процеса за взимане на решение и по този начин допринася за повишаване на 

ефективността на операциите. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Съвременната среда за сигурност се характеризира с променливост, несигурност, 

сложност и неяснота и в състояние на постоянна динамична нестабилност. Влияние върху нея 

оказват фактори, като глобализацията, постоянно нарастващ брой на възникващи кризи и 

конфликти, въздействието от бежанските потоци и промените в климата, провалените 

държави, борбата за ресурси, процесите за преразпределение на зоните на влияние и т.н.  

Това налага прилагане на всеобхватния подход при планиране, подготовка и използване 

на военния инструмент съвместно с невоенните организации с цел постигане на синергичен 

ефект на съвместните действия и достигане на крайното състояние. 

В отговор на необходимостта от постоянно повишаване цялостната ефективност на 

операциите в отговор на кризи, от изключително значение е непрекъснато, научнообоснавано 

усъвършенстване на механизмите и методите за повишаване ефективността на процеса за 

взимане на решение с цел за използване на благоприятните обстоятелства на средата и 

текущата ситуация. 

Разгледаната в този труд литература показва, че докато по темата в международен мащаб 

са налице значителни научни разработки, то в българската литература въпросите, свързани с 

повишаване на ефективността посредством усъвършенстване на процеса за взимане на 

решение са сравнително слабо засегнати. Поради тази причина, в хода на изследването в 

подкрепа на определени теоретични постановки е разгледана, предимно чуждестранна 

литература за взимане на решение в процеса на планиране на операции, които са основно 

ръководни документи на НАТО.  

Независимо, че изследването обхваща сравнително малка част от процеса за взимане по 

време на планиране, в частност дейностите в този процес, са разгледани основно чрез 

използването на военния инструмент, като резултатите от него потвърждават, че целта на 

дисертационния труд е постигната. Получените резултати могат да бъдат приложени за 

последващото обогатяване и усъвършенстване на теорията и нормативната база за планиране 

на съвместни операции в отговор на кризи. 

Теоретичните постановки и изводите от настоящето изследване могат да бъдат успешно 

приложени в учебния процес във ВА „Г.С.Раковски“, както и за обогатяване на 
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методологическия инструментариум на Групата за планиране на съвместни операции при 

планиране и извършване на обективна и качествена оперативна оценка на среда в зоната на 

операцията. Затова предложеният труд има научно-приложна стойност в областта на 

планирането и процеса за взимане на решение, отразено в публикациите и представянията на 

военно-научни конференции по темата. 
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