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РЕЗЮМЕ 

 

на научните трудове и публикации 

на подполковник д-р Данко Динев Фаразов 

 

главен асистент в катедра „Съвместни операции и планиране“ на факултет 

„Национална сигурност и отбрана“ към Военна академия „Г. С. Раковски“ за 

участие в конкурс за заемане на академична длъжност „доцент” в катедра 

„Съвместни операции и планиране ” на факултет „Национална сигурност и 

отбрана” във Военна академия „Георги Стойков Раковски“ в област на висшето 

образование 9. „Сигурност и отбрана”, професионално направление 9.2. „Военно 

дело”, научна специалност „Организация и управление на въоръжените сили”, 

обявен със заповед № ОХ-1114/25.11.2022 г. на министъра на отбраната и 

публикуван в Държавен вестник бр. 99/13.12.2022 г. 

 

Представените трудове могат да бъдат групирани в следните области на 

националната сигурност: всеобхватният подход в планирането на операции, 

оперативно изкуство, операции в отговор на кризи.  

 

I. ВСЕОБХВАТНИЯТ ПОДХОД В ПЛАНИРАНЕТО НА 

ОПЕРАЦИИ 

1. „Изкуството да се планира – ключът към успеха”, 244 стр., 

издателство „ДиоМира”, София, 2022 г., ISBN: 978-619-7696-07-3. 

Развитието на средата за сигурност в глобален мащаб налага нови 

приоритети, изисквания и стандарти към военната наука и в частност в 

оперативното изкуство. Големият брой на локални конфликти в света с все по-

голямо ангажиране на военни средства на тактическо и оперативно ниво в тези 

кризи, води след себе си процес на вече ясно изразена милитаризация на редица 

райони по света. Ясен признак за това е необходимостта за увеличаване на 

процента от брутният вътрешен продукт за отбрана на страните-членки в 

Алианса. Започналият след разпада на двуполюсният модел, процес за 

формирането на регионални центрове на сила, допълнително налага от само себе 

си  началото на трансформации, на които тепърва ще ставаме свидетели. 

От изложеното до тук недвусмислено става ясно, че пред въоръжените 

сили независимо дали ще се разглеждат в съюзен, коалиционен, 

многонационален или национален формат ще се налагат все повече изисквания 

по отношение на тяхната гъвкавост, приспособимост и адекватност, което 

включва основно два компонента: на първо място непрекъснат процес на 

технологична модернизация и на второ място постоянен процес на 
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концептуално и доктринално развитие и надграждане. Характерен пример за 

това са приетите през 2022 г., нови стратегически концепции на НАТО и ЕС, 

както и постоянно обновяващата се доктринална база.  

В този контекст представеният монографичен труд изразява виждане 

относно базовите дейности в обхвата на оперативното изкуство, които са най-

тясно свързани със същността на настоящите процеси и условия за развитие и 

трансформация на оперативното използване на силите в съвременните 

конфликти. Основен акцент в монографичният труд се поставя на процеса на 

оперативно планиране, който представлява същността и най-вече 

фундаменталната основата за всички останали дейности. По този начин се излага 

критичната проблематика в широкият обхват на дейности, която се явява 

пресечената точка на целите, възможностите, ограниченията и все по-високите 

изисквания към процеса на планиране. Войната в Украйна е най-яркият пример, 

който точно онагледява представената теория в настоящият момент. 

Изследването може да се характеризира като една систематизирана, обоснована 

и завършена, оригинална разработка показваща критичните параметри на 

проблематиката и предизвикателствата в сегашните условия на сложната среда 

за сигурност в глобален мащаб. 

2. Предизвикателства пред процеса на планиране и провеждане на 

многонационални съвместни операции на НАТО, Годишна университетска 

научна конференция 28 и 29 май 2020 г. НВУ - Велико Търново ISSN 2367-

7481, стр. 1200-1209. 

На основата на натрупания опит от последните три десетилетия при 

разрешаването на кризи и конфликти с различна интензивност, НАТО въведе 

през 2010 г. концепцията за всеобхватния подход. Този подход представлява 

извършването на задълбочен системен анализ на средата в зоната на съвместната 

операция. По този начин се предоставя възможност за координирано използване 

на няколко инструмента на сила (мощ) за по-ефективно постигане на 

поставените цели и крайно състояние. 

3. Възможности за развитие на изкуствения интелект в областта на 

отбраната, International Scientific Conference ―Defense Technologies‖ DefTech 

2020, Faculty of Artillery, Air Defense and Communication and Information 

SystemsShumen, Bulgaria 2020, ISSN 2367-7902, стр. 289-298. 

Технологичните иновации винаги водят след себе си предизвикателства и 

рискове пред сигурността и отбраната. Днес новите технологии са тези свързани 

с изкуствения интелект. В условията на скорошния изключителен технолочичен 

напредък на доскоро нискотехнологични държави и континенти, като Азия, 

Африка и други, в условията на многополюсен модел на света, тези технологии 

представляват определено предизвикателство пред сигурноста на Алианса и в 
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частност пред САЩ, като най-голямата военна сила и индуструя в света. Това 

налага тяхното изследване и прилагане в областта на отбраната. 

4. Връзка на процеса на оперативно планиране с организацията в 

театъра на операцията, Научна конференция „Военна логистика”, 25-27 

февруари 2021 г., НВУ - гр. Велико Търново, ISSN 2738-8042, стр. 268-279. 

Основна предпоставка за успеха на многонационална операция е 

организацията на пълния спектър от дейности в театъра на операцията. Тази 

дейност е тясно свързана със логистичното осигуряване от страната домакин 

(HNS). Синхронизирането на всички дейности в обхвата на планирането е 

сложен и труден процес, който в съвременните условия придобва все по-голямо 

значение за успешното постигане на целите и поставя на изпитание 

способностите на всички държави участващи в коалицията. 

5.  Взаимодействие между отделните нива в процеса на планиране на 

операции и връзка с планирането на поддръжката от страната домакин, 

Научна конференция „Военна логистика”, 25-27 февруари 2021 г., НВУ - гр. 

Велико Търново, ISSN 2738-8042, стр. 279-289. 

Взаимодействието между различните нива в процеса на планиране на 

многонационални операции създава редица негативни предпоставки, които 

пряко влияят на качеството и сроковите на планиране. Един такъв характерен 

пример е планирането на многонационалната логистична поддръжка и страната 

домакин. Този процес е функционално интегриран в процеса на планирането и 

пряко зависим от организацията и взаимодействието между отделните нива в 

рамките на военните щабни стуктури. 

6.  Процесът за вземане на решение като фундамент на успешнят 

процес на планиране на операции, Годишна научна конференция, 27-28 май 

2021 г., НВУ - гр. Велико Търново ISSN 2367-7481, стр. 828 - 838. 

Процесът за вземане на решение е основният двигател в процеса на 

планиране. Това умение се проявява като интуиция, знание и 

изкуство(творчество) и представлява способността за преценка на 

обстоятелствата, мястото и времето (момента). Организацията на този процес 

може да бъде определена като групова или идивидуална отговорност. Вземащите 

решение винаги са ядрото на планиращия екип. 

7. Всеобхватният подход на НАТО и Афганистан, International 

Scientific Conference 2021, Collection of Papers, Security And Defense Weapons, 

Technologies, Logistics Communication And Computer Technologies 

Cybersecurity Social Science, Shumen, Bulgaria 2021, ISSN 2367-7902, стр. 180 

- 186. 
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Доклада няма притенции да дава оценки и критични бележки за 

афганистанската криза а само да направи кратка ретроспектива, където да се 

представи основната фактология на фона на регионалните и глобални процеси. 

Целта на доклада е да покаже сложната на среда, в която се провеждат 

операциите във формата на многонационални съвместни оперативни сили от 

НАТО и предизвикателствата при прилагането на всеобхватният подход. 

8.  Средства и методи в процеса на планиране на операции, 

International Scientific Conference “Defense Technologies”, Defense And 

Security Weapons, Technologies, Logistics Communication and Computer 

Technologies Cybersecurity Social studies geodesy  2022, ISSN 2367-7902, стр. 

207-210. 

Планирането на военни операции на всички нива е свързано с широк обхват 

от дейности и организацията на работата на много групи от специалисти. Това 

прави този процес труден и тромав. Поради тази причина се налага въвеждането 

на уеб базирани приложения за уленяване на процеса на планиране. 

9.  Императиви в процеса на вземане на решение, International 

Scientific Conference “Defense Technologies”, Defense And Security Weapons, 

Technologies, Logistics Communication and Computer Technologies 

Cybersecurity Social studies geodesy  2022, ISSN 2367-7902, стр. 216-219. 

Способността да се взема решение е умение, което осигурява същността на 

процеса на планирането. Този процес е сложен и многопластов, и поставя на 

изпитание качеството на планирането. Това е причината, която прави вземането 

на решение в ключова дейности в процеса на планиране. 

 

II. ОПЕРАТИВНО ИЗКУСТВО 

1. Изисквания към системата за командване и управление на съвместно 

(оперативно) ниво, Годишна университетска научна конференция 28 и 29 

май 2020 г. НВУ - Велико Търново ISSN 2367-7481, стр. 1182-1190. 

Системата за командване и управление е основна функция във военните 

операции и се състои от ръководство (управление) и процедури, които са 

присъщи за дадената военна организация при изпълнение на определена мисия. 

Това е една от най-важните функции, тъй като командването и управлението 

служат за интегриране на всички останали функции в една военна операция. Това 

налага и висикоте изисквания към тази система. Успеха на всяка коалиция ще 

зависи от способностите на тази система. 
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2. Черноморският регион – райско кътче или бойно поле, 

Международна научна конференция, "Сигурност - образование, наука, 

индустрия" Втора част, Военна академия „Георги Стойков Раковски“, 

София, 2020, ISBN 978-619-7478-58-7, стр. 56-60. 

След разпада на двуполюсния свят останаха в миналото блоковото 

противопоставяне и ядреният апокалипсис. Целият свят си отдъхна, падна 

Берлинската стена и всички прегради, разделяли хората десетилетия наред. За 

съжаление обаче наяве излязоха много скрити и потискани огнища на локални 

пожари от близкото и по-далечното минало. Те се разгоряха със страшна сила и 

светът бе обхванат от десетки регионални войни и конфликти. Тези процеси не 

подминаха и Черноморския регион, който от три десетилетия е арена на 

конфликти. 

3. Дроновете като фактор в зоната на съвместната операция, 

Международна научна конференция "HEMUS - defence, antiterrorism and 

security" 2020, ISSN 1312-2916, стр. I-119 до I-125. 

Развитието на военните технологии, допринася за промяна в 

конфигурацията на силите и начините за използване на войсковите способности 

и ресурси. По този начин дроновете променят значително и всички процеси 

свързани с оперативното изкуство при съвместните операции. 

 

 4. Изследване на военните способности на ЕС за киберзащита, 

International Scientific Conference ―Defense Technologies‖ DefTech 2020, 

Faculty of Artillery, Air Defense and Communication and Information 

SystemsShumen, Bulgaria 2020, ISSN 2367-7902, стр. 280-288. 

Комппютърната среда и свързаност се превръщат от спомагателна 

функция в основен и жизнено важен фактор за управлението и функционирането 

на всички ресурси свързани с цялостното ни ежедневие. Това налага и 

изграждането на защитни механизми, най-вече във военната сфера за 

гарантиране на достатъчно високо ниво на защита на сигурността в Европейския 

съюз. Проведеното от Европейската агенция по отбрана изследване показва 

актуалното състояние на киберзащита във военната сфера и дава необходимите 

насоки за развитие в тази област. 

5. Военни операции в Либия, Сборник с доклади от международната 

научна конференция на тема: „Предизвикателства за сигурността и 

икономиката на държавите от черноморския, каспийския и 

средиземноморския регион“, 13 ноември 2020 г., Пловдив, 2021, ISBN 978-

619-7343-39-7,  стр. 237-247. 
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Северна Африка не може да се разглежда без Либия. От времето на 

блоковото противопоставяне управлението на страната е тясно свързано с 

личността на Муамар Кадафи, който със своето противоречиво и 

непоследователно поведение на международната политическа сцена създаде 

редица рискови ситуации във времена на сложни политически и икономически 

процеси. Това става причина за провеждането на няколко военни операции, 

които предизвикват интерес от гледна точка на военната наука. 

6. Възприемането на Китай в контекста на регионална сила, Годишна 

научна конференция, 27-28 май 2021 г., НВУ - гр. Велико Търново ISSN 2367-

7481, стр. 849 - 859. 

В контекста на глобализацията и многополюсмият свят, Китай несъмнено 

има ролята на геостратегически играч и регионална сила. Като най-голямата 

икономика в света, Китай е принуден да учства в глобалните проекти. Това 

логично води до неизбежна конфронтация с другите големи геополитически 

играчи. Така в момента са поставени на изпитание външната политика, 

икономиката и военните му способности. 

7. Таргетинг процесът в съвместните операции, International Scientific 

Conference 2021, Collection of Papers, Security And Defense Weapons, 

Technologies, Logistics Communication And Computer Technologies 

Cybersecurity Social Science, Shumen, Bulgaria 2021, ISSN 2367-7902, стр. 187 

- 193. 

Съвременния процес на управление на кризи и конфликти дава 

възможност на Алианса да използва широк спектър от невоенни източници на 

сила за постигане по-гъвкав начин желаното крайно състояние. Това обаче не 

изключва и прилагането на смъртоносни и несмъртоносни военни средства за 

въздействи. В доклада са представени основните принципи на тяхното прилагане 

при допълването на невоенните източници на сила. 

8.  Оперативен дизайн, International Scientific Conference “Defense 

Technologies”, Defense And Security Weapons, Technologies, Logistics 

Communication and Computer Technologies Cybersecurity Social studies 

geodesy  2022, ISSN 2367-7902, стр. 211-215. 

Един от най-критичните моменти за успеха на всяка една операция е 

процеса на оперативно планиране. Този процес е свързан с широк спектър от 

дейности, но някои от тях са от изключителна важност. Определянето на 

ключовете фактори и изграждането на дизайна са главния императив за успех. 
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III. ОПЕРАЦИИ В ОТГОВОР НА КРИЗИ 

 

1. Оперативната съвместимост в условията на многонационални и 

коалиционни операции, Годишна университетска научна конференция 28 и 

29 май 2020 г. НВУ - Велико Търново ISSN 2367-7481, стр. 1191-1199. 

В условията на глобализация в света е малко вероятно отделните държави 

да провеждат операции самостоятелно. По-скоро те ще се включат като част от 

алианс или коалиция, създадена за постигане на национално и междунароно 

договорени цели. Основен акцент тук се поставя върху идентифицирането и 

решаването на проблемите свързани с оперативната съвместимост между 

отделните нации в дадена коалиция. 

2. Актуалност на процеса за управление на кризи в НАТО, списание 

"Българска наука", 04 май 2020 г., специализиран брой посветен на 

Българската армия, ISSN: 1314-1031, стр. 70-83. 

Статията разглежда способностите на НАТО за превенция и управление на 

кризи. Проследено е развитието на този процес от началото на новото 

хилядолетие до сега. Разгледана е структурната организация, както процесите и 

процедурите, които са в основата на управлението на кризи. Представено е 

развитието на способностите в съответствие със сложна та среда за сигурност. 

3. Аспекти на кризата в Либия, Сборник с доклади от 

международната научна конференция на тема: „Предизвикателства за 

сигурността и икономиката на държавите от черноморския, каспийския и 

средиземноморския регион“, 13 ноември 2020 г., Пловдив, 2021, ISBN 978-

619-7343-39-7, с. 213-221. 

След Арабската пролет процесите в Северна Африка създадоха редица 

проблемни зони на разделение, войни, жертви, радикализъм и най-вече 

беззаконие. Тези процеси включват и Либия, която се превърна в типичен пример 

за „провалена държава“. Гражданската война продължаваща вече девет години е 

функция на активна чужда намеса. Това превръща страната в бойно поле и 

заложник на чужди регионални и глобални интереси. 

4. Значението на ВС на РБ при участие в кризи от невоенен характер, 

Научна конференция „Военна логистика”, 25-27 февруари 2021 г., НВУ - гр. 

Велико Търново, ISSN 2738-8042, стр. 289-298. 

Въоръжените сили на Република България, са част от институционалната 

система на страната. Освен бойни способности, те имат и широк спектър от 

небойни способности свързани с транспорт, логистика, комуникация, 
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медицински и инженерни способности, специалисти и техника за химически и 

биологични аварии, както и организирани човешки ресурси. Това им позволява 

успешно в полза на обществото да участват в широк спектър кризи от невоенен 

характер. 

5. Предизвикателства пред създаването на ВС на ЕС, Годишна научна 

конференция, 27-28 май 2021 г., НВУ - гр. Велико Търново ISSN 2367-7481, 

стр. 838 - 849. 

Протичането на сложни процеси, свързани с утвърждаването на 

идентичността на Европейският съюз като политически и икономически субект 

в световното пространство на фона на глобализация и многополюсен свят е 

изключително труден процес. В сегашната сложна среда на сигурност, съвсем 

логично идва и въпроса за необходимостта от създаването на Европейски 

въоръжени сили. 

6. Миграционните потоци в контекста на съвременните конфликти, 

Годишна научна конференция – част I, 12-13 април 2022 г., „110 години 

традиция, качество и престиж“, ISBN (online): 978-619-7478-93-8,  ISBN 

(print): 978-619-7478-96-9, стр. 79-85. 

Миграцията на големи маси от хора винаги е съпътствала човешката 

цивилизация през вековете. Тези преселения основно се свързват с 

икономически, социални и политически процеси, които най-често са функция на 

голени природни катаклизми, войни и етнически прочиствания. Съвременният 

прочит на това явление е свързано главно с процесите на сигурността в 

глобалният свят, които се характеризира с високо технологично развитие, 

специфични икономически отношения и най-вече с мащабна геополитическа 

трансформация и нестабилност. 

7.  Фактори водещи до трансформация на операциите в отговор на 

кризи, Годишна научна конференция – част II, 12-13 април 2022 г., „110 

години традиция, качество и престиж“, ISBN (online): 978-619-7478-94-5,  

ISBN (print): 978-619-7478-97-6, стр. 216-222. 

С бурното развитие на компютърните технологиите и широката им 

комерсиализация и достъпност създадоха нова среда за информационните 

процеси. Тази процеси постепенно обхванаха широки категории потребители 

във всички сфери на приложение. За съжаление, обаче това създаде и един но е 

източник на заплахи. Това ново „бойно“ поле, макари и виртуално има 

възможността да създава реални заплахи, които нанасят дори и значително по-

големи разрушения и щети от използването на конвенционални военни средства. 
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The works presented can be grouped into the following areas of national 

security: the comprehensive approach to operations planning, operational art, 

crisis response operations. 

I. THE COMPREHENSIVE APPROACH TO OPERATIONS PLANNING. 

1. THE ART OF PLANNING - THE KEY TO SUCCESS, main monographic work, 

DioMira, S., 2022, ISBN: 978-619-7696-07-3, p. 244. 

The development of the security environment on a global scale imposes new priorities, 

requirements and standards to military science and, in particular, to operational art. The large 

number of local conflicts in the world, with an increasing engagement of military means at the 

tactical and operational level in these crises, leads to a process of already pronounced 

militarization of a number of areas around the world. A clear sign of this is the need to increase 

the percentage of the gross domestic product for the defense of the member countries in the 

Alliance. The process of the formation of regional centers of power that began after the collapse 

of the bipolar model further necessitated by itself the beginning of transformations that we are 

yet to witness. 

From what has been stated so far, it is unequivocally clear that the armed forces, 

regardless of whether they will be considered in an alliance, coalition, multinational or national 

format, will need to meet more requirements in terms of their flexibility, adaptability and 

adequacy, which mainly includes two components: firstly a continuous process of technological 

modernization and secondly a constant process of conceptual and doctrinal development and 

upgrading. A characteristic example of this change are the new strategic concepts of NATO 

and the EU adopted in 2022, as well as the constantly updated doctrinal base. 

In this context, the presented monographic work expresses a view on the basic activities 

within the scope of operational art, which are most closely related to the essence of the current 

processes and conditions for the development and transformation of the operational use of 
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forces in modern conflicts. The main emphasis in the monographic work is placed on the 

process of operational planning, which represents the essence and, above all, the fundamental 

basis for all other activities. In this way, critical issues are addressed in the wide range of 

activities, which is the intersection of the goals, opportunities, limitations and increasingly 

higher requirements to the planning process. The war in Ukraine is the most striking example 

that accurately reflects the theory presented at the moment. The study can be characterized as a 

systematized, justified and complete, original work showing some critical parameters of the 

topical issues and challenges in the current conditions of the complex security environment on 

a global scale. 

2. CHALLENGES FACING THE PLANNING PROCESS AND CONDUCT OF 

NATO'S MULTINATIONAL JOINT OPERATIONS, Annual University Scientific 

Conference May 28 and 29, 2020. National Military University of Veliko Tarnovo, ISSN 

2367-7481, p. 1200-1209. 

Based on the experience gained over the past three decades in resolving various intensities 

of crises and conflicts, NATO introduced the concept of a comprehensive approach in 2010. 

This approach is to carry out a thorough systematic analysis of the environment in the joint 

operation area. This provides the opportunity for the coordinated use of several instruments of 

power to achieve the goals and the end state more effectively. 

3. POSSIBILITIES FOR DEVELOPMENT OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE 

IN DEFENSE, International Scientific Conference ― Defense Technologies‖ DefTech 

2020, Faculty of Artillery, Air Defense and Communication and Information 

SystemsShumen, Bulgaria 2020, ISSN 2367-7902, стр. 289-298. 

This report describes a study launched in December 2018, conducted during a growing 

global interest in Artificial Intelligence as a potentially disruptive innovation. The National 

Defense Strategy for 2018 identifies long-term strategic posture towards China and Russia as 

key priorities for the US Department of Defense. Increased interest in Artificial Intelligence 

reveals a novel dimension of defense capabilities. This, in turn, is a prerequisite for 

technological competition in defense and at the same time a challenge to security and military 

superiority in the world. 

4. INTERACTION BETWEEN LEVELS IN THE OPERATION PLANNING 

PROCESS AND RELATIONSHIP WITH PLANNING HOST-NATION SUPPORT, 

Scientific Conference "Military Logistics", February 25-27, 2021, National Military 

University of Veliko Tarnovo, ISSN 2738-8042, p. 268-279. 

The interaction between the different levels in the planning process of multinational 

operations creates a number of negative preconditions that directly affect the quality and timing 

of planning. One such typical example is the planning of multinational logistics support and the 

host nations. This process is functionally integrated in the planning process and directly depends 

on the organization and interaction between the different levels within the military 

organizational structures. 

5. CONNECTION OF THE OPERATIONAL PLANNING PROCESS AND THE 

ORGANIZATION IN THE THEATER OF OPERATION, Scientific Conference 

"Military Logistics", February 25-27, 2021, National Military University of Veliko 

Tarnovo, ISSN 2738-8042, p. 279-289. 
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The main prerequisite for the success of a multinational operation is the organization of 

the full range of activities in the Theater of Operations (TOO). This activity is closely related 

to Host Nations Logistics Support (HNLS). The synchronization of all activities in the planning 

process is a complex and difficult process, which in contemporary conditions is becoming 

increasingly important for the successful achievement of goals and tests the capabilities of all 

countries participating in the multinational coalition. 

6. THE DECISION-MAKING PROCESS AS A FOUNDATION FOR THE 

SUCCESSFUL OPERATION PLANNING PROCESS, Annual University Scientific 

Conference May 27 and 28, 2021. National Military University of Veliko Tarnovo, ISSN 

2367-7481, p. 828 – 838. 

The decision-making process is the main engine in the planning process. This skill 

includes intuition, knowledge and art and represents the ability to assessment the circumstances, 

place and time (moment). The organization of this process can be defined as group or individual 

responsibility. Decision makers are always the core of the planning team. 

7. THE COMPREHENSIVE APPROACH OF NATO AND AFGHANISTAN, 

International Scientific Conference 2021, Collection of Papers, Security And Defense 

Weapons, Technologies, Logistics Communication And Computer Technologies 

Cybersecurity Social Science, Shumen, Bulgaria 2021, ISSN 2367-7902, стр. 180 - 186. 

The report does not claim to give us assessments and critical remarks of the Afghan crisis, 

but only to give us just a short retrospective, witch purpose is to represent the main facts relying 

on the regional and global processes. The purpose of the report is to show up the complexyti of 

the environment in which are conducted series of operations by NATO's Combined Joint Task 

Forces, facing the challenge of the Comprehensive Approach. 

8. TOOLS AND METHODS IN THE OPERATION PLANNING PROCESS, 

International Scientific Conference “Defense Technologies”, Defense And Security 

Weapons, Technologies, Logistics Communication and Computer Technologies 

Cybersecurity Social studies geodesy 2022, ISSN 2367-7902, p. 207-210. 

The planning of military operations at all levels involves a wide range of activities and 

the organization of the work of many groups of specialists. This makes this process difficult 

and cumbersome. For this reason, it is necessary to introduce web-based applications to 

facilitate the planning process. 

9. IMPERATIVES IN THE DECISION-MAKING PROCESS, International 

Scientific Conference “Defense Technologies”, Defense And Security Weapons, 

Technologies, Logistics Communication and Computer Technologies Cybersecurity 

Social studies geodesy 2022, ISSN 2367-7902, p. 216-219. 

The ability to make a decision is a skill that provides essence of the planning process. 

Decision making process is complex and multi-layered, and puts the quality of planning to the 

test. This is the reason that makes decision making a key activity in planning process. 

II. OPERATIONAL ART 
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1. REQUIREMENTS TO THE SYSTEM FOR COMMAND AND CONTROL AT 

JOINT (OPERATIONAL) LEVEL, Annual University Scientific Conference May 28 and 

29, 2020. National Military University of Veliko Tarnovo, ISSN 2367-7481, p. 1182-1190. 

The command and control system is a major function in military operations and consists 

of leadership and procedures that are inherent in a given military organization when performing 

a mission. This is one of the most important functions since command and control serve to 

integrate all other functions into a single military operation. This also imposes high 

requirements for this system. The success of any coalition will depend on the capabilities of the 

system for command and control. 

2. THE BLACK SEA REGION – A PARADISE PLACE OR A BATTLEFIELD, 

"Security - education, science, industry" part II, Rakovski National Defense College, 

Sofia, 2020, ISBN 978-619-7478-58-7, p. 56-60. 

After the collapse of the bipolar model of the world, the bloc opposition and the nuclear 

apocalypse are a thing of the past. The entire world sighed with relief, the Berlin Wall fell, and 

so did all the barriers separating people for decades. Unfortunately, many latent or suppressed 

local fires from the recent and distant past have come to life again. They flared up with terrible 

force and the world was engulfed in dozens of regional wars and conflict. These processes did 

not go past the Black Sea region, which became an arena of conflicts for three decades. 

3. DRONS AS A FACTOR IN THE JOINT OPERATION AREA, International 

Scientific Conference "HEMUS - defense, antiterrorism and security" 2020, ISSN 1312-

2916, p. I-119 to I-125. 

The development of military technology contributes to a change in the configuration of 

forces and ways of using military capabilities and resources. In this way, drones significantly 

change all processes related to the operational art of joint operations. 

4. EXAMINING THE EU'S MILITARY CAPABILITIES FOR CYBER 

DEFENCE, International Scientific Conference ― Defense Technologies‖ DefTech 2020, 

Faculty of Artillery, Air Defense and Communication and Information SystemsShumen, 

Bulgaria 2020, ISSN 2367-7902, стр. 280-288. 

The digital environment and enhanced connectivity are undergoing the evolutionary 

transition from auxiliary functions to basic vital factors for the management and operation of 

all resources related to human existence. This also necessitates the establishment of protective 

mechanisms, especially in the military domain, to ensure a sufficiently high level of security 

protection in the European Union. The study conducted by the European Defense Agency 

reveals the current state of cyber defense in the military domain and provides the necessary 

guidelines for development in this area. 

5. OPERATIONS IN LIBYA, Collection of reports from International Scientific 

Conference on the subject of CHALLENGES FOR THE SECURITY AND ECONOMY 

OF THE COUNTRIES OF THE BLACK SEA, CASPIAN AND MEDITERRANEAN 

REGIONS November 13, 2020, Plovdiv, ISBN 978-619-7343-39-7, p. 237-247. 

North Africa cannot be considered without Libya. Since the time of the bloc's opposition, 

the country's government has been marked by the personality of Muammar Gaddafi, who with 

his contradictory and inconsistent behavior on the international political scene has created a 
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number of risky situations in times of complex political and economic processes. This 

necessitated several military operations, which arouse interest in military science. 

6. THE CONCEPT OF CHINA IN THE CONTEXT OF A REGIONAL POWER, 

Annual University Scientific Conference May 27 and 28, 2021. National Military 

University of Veliko Tarnovo, ISSN 2367-7481, p. 849 - 859. 

In the context of globalization and a multipolar world, China undoubtedly has the role of 

a geostrategic player and a regional power. As the world's largest economy, China needs to 

participate in global projects. This logically leads to an inevitable confrontation with other 

major geopolitical players. Thus, his foreign policy, economy and military capabilities are 

currently being tested. 

7. TARGETING PROCESS OF THE JOINT OPERATIONS, International 

Scientific Conference 2021, Collection of Papers, Security And Defense Weapons, 

Technologies, Logistics Communication And Computer Technologies Cybersecurity 

Social Science, Shumen, Bulgaria 2021, ISSN 2367-7902, p. 187 - 193. 

NATO crisis management process enables the Alliance to use a wide range of non-

military sources of power to achieve the desired end state in a more flexible way. However, this 

does not preclude the use of lethal and non-lethal military means of action. The report presents 

the basic principles of their application in supplementing non-military sources of power. 

8. OPERATIONS DESIGN, International Scientific Conference “Defense 

Technologies”, Defense And Security Weapons, Technologies, Logistics Communication 

and Computer Technologies Cybersecurity Social studies geodesy  2022, ISSN 2367-7902, 

p. 211-215. 

One of the most critical moments for the success of any operation is the process of 

operational planning. This process involves a wide range of activities, but some of them are 

extremely important. Determining the key factors and building the design are the main keystone 

for success of operations. 

 

III. CRISIS RESPONSE OPERATIONS 

1. INTEROPERABILITY IN THE ENVIRONMENT OF MULTI-NATIONAL 

AND COALITION OPERATIONS, Annual University Scientific Conference May 28 and 

29, 2020. National Military University of Veliko Tarnovo, ISSN 2367-7481, p. 1191-1199. 

In a globalized world, individual countries are unlikely to conduct operations on their 

own. Rather, they will join as part of an alliance or coalition set up to achieve nationally and 

internationally agreed goals. The focus here is on identifying and resolving interoperability 

issues between nations within a coalition. 

2. CONTEMPORARY ASPECTS OF THE NATO CRISIS MANAGEMENT 

PROCESS, "Bulgarian Science" magazine, May 4, 2020, specialized issue dedicated to 

the Bulgarian army, ISSN: 1314-1031, p. 70-83. 

The article looks at NATO's crisis prevention and management capabilities. The progress 

of this process from the beginning of the new millennium to the present is traced. The structural 
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organization as well as the processes and procedures that underlie crisis management are 

examined. The development of capabilities in accordance with the complex security 

environment is presented. 

3. ASPECTS OF THE CRISIS IN LIBYA, Collection of reports from International 

Scientific Conference on the subject of CHALLENGES FOR THE SECURITY AND 

ECONOMY OF THE COUNTRIES OF THE BLACK SEA, CASPIAN AND 

MEDITERRANEAN REGIONS November 13, 2020, Plovdiv, ISBN 978-619-7343-39-7, 

p. 213-221. 

Since the Arab Spring, the processes in North Africa have created a number of troubled 

areas of division, wars, casualties, radicalism and, above all, lawlessness. These processes are 

also including Libya, as it has become a typical example of a "failed state". The civil war has 

been going on for nine years now, with the war being a function of active foreign intervention. 

That makes the country a battlefield and a hostage of foreign regional and global interests. 

4. THE IMPORTANCE OF THE ARMED FORCES OF THE REPUBLIC OF 

BULGARIA IN PARTICIPATING IN NON-MILITARY CRISIS, Scientific Conference 

"Military Logistics", February 25-27, 2021, National Military University of Veliko 

Tarnovo, ISSN 2738-8042, p. 289-298. 

The Armed Forces of the Republic of Bulgaria are part of the institutional system of the 

country. In addition to combat capabilities, they have a wide range of non-combat capabilities 

related to transport, logistics, communication, medical and engineering capabilities, specialists 

and equipment for chemical and biological accidents, as well as organized human resources. 

This allows them to successfully participate in a wide range of non-military crises for the benefit 

of society. 

5. CHALLENGES IN THE ESTABLISHMENT OF THE ARMED FORCES OF 

THE EUROPEAN UNION, Annual University Scientific Conference May 27 and 28, 

2021. National Military University of Veliko Tarnovo, ISSN 2367-7481, p. 838 – 849. 

In the conditions of complex processes related to the establishment of the identity of the 

European Union as a political and economic subject in the world space against the background 

of globalization and a multipolar world is an extremely difficult process. In contemporary 

complex security environment, the question of the need to create a European Armed Forces is 

quite logical. 

6. MIGRATION FLOWS IN THE CONTEXT OF CONTEMPORARY 

CONFLICTS, Annual Scientific Conference - Part I, 12 – 13 April 2022, “110 Years Of 

Tradition,  Quality, Prestige”, ISBN (online): 978-619-7478-94-5,  ISBN (print): 978-619-

7478-97-6, p. 79-85. 

The migration of large masses of people has always accompanied human civilization over 

the centuries. These migrations are mainly associated with economic, social and political 

processes, which are most often a function of natural disasters, wars and ethnic cleansing. The 

current migration is mainly related to the security processes in the global world, which are 

characterized by high technological development, specific economic relations and, above all, 

large-scale geopolitical transformation and instability. 
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7. FACTORS LEADING TO TRANSFORMATION OF CRISIS RESPONSE 

OPERATIONS, Annual Scientific Conference - Part I, 12 – 13 April 2022, “110 Years Of 

Tradition, Quality, Prestige”, ISBN (online): 978-619-7478-94-5, ISBN (print): 978-619-

7478-97-6, p. 216-222. 

Rapid development of computer technology and its widespread commercialism and 

accessibility, they have created a new environment for information processes. These processes 

have gradually reached broad categories of users in all areas of application. Unfortunately, this 

has also created a new source of threats. This new "battlefield", even virtually, has the potential 

to create real threats that cause even greater destruction and damage than conventional military 

means. 


