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НАСОКИ ЗА УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ОЦЕНКАТА НА ОПЕРАЦИИТЕ 

майор д-р Благовест Иванов 

 
 

 

Резюме: Съвременните комплексни операции включват много на брой и 
разнообразни участници. По този начин оперативната среда става изключително 
сложна и динамична. Постигането на успех освен, че се превръща в тежко начинание, на 
практика е и трудно определимо поради несходните критерии и разбирания на 
различните фактори. Очевидно е, че са необходими нови техники, механизми и процедури 
за осъществяване на взаимодействието между отделните участници, както и 
усъвършенстване на методите и подходите за  оценка на проведените действия от 
различните инструменти за въздействие. 

Ключови думи: оценка, операция, военен инструмент, всеобхватен подход, 
експеримент. 

 
 

TENDENCIES FOR THE ELABORATION OPERATIONS ASSESSMENT METODS 

Blagovest Ivanov 
 
Abstract: Today’s complex operations are mixture of great number of players. Thus, the 

operational environments, as well as the achievement of the success in the operations are 
difficult to be determined. Furthermore, it is obvious, that the success is almost impossible 
without cooperation and coordination between different actors. In this perspective, new 
approaches, methods and procedure are needed in order to facilitate the cooperation between 
the instruments of power, as well as to measure the achieved success in the ongoing operations. 

Key words: assessment, operation, military instrument; comprehensive approach, 
experiment.  
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