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I. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 
 
 

АКТУАЛНОСТ НА ПРОБЛЕМА 

Някои от операциите на ООН са критикувани заради въоръжени 

миротворци, които не са в състояние да обезвредят или контролират опасни 

ситуации, свързани с извършване на насилие или други актове, водещи до 

понижаване на ефекта от усилията на останалите участници в операцията. 

Многото случаи на безсилие подсказват, че причините за това са основно 

две: неадекватни правила за провеждане на операциите и липса на 

достатъчно способности, на разположение на военните контингенти. Това 

налага провеждането на изследване и търсенето на пътища за редуциране на 

случаите в които военните по една или друга причина, не са в състояние да 

реагират адекватно на създадената ситуация, за да се гарантира, че 

мироопазващите операции на ООН могат да бъдат ефективни и да отговорят 

по подходящ начин на предизвикателствата в бъдеще. 

Едно от възможните решения в това отношение е допълването на 

способностите на военните контингенти със средства за постепенна 

ескалация на дадената ситуация, недопускането на необоснована загуба 

на човешки живот, наранявания сред цивилните граждани, както и 

разрушаване на цивилна инфраструктура. Несмъртоносните средства за 

въздействие удовлетворяват в голяма степен тези изисквания. 

Актуалността на темата в научен и приложен аспект се обуславя 

от факта, че предизвикателствата и проблемите в тази насока са колкото 

познати, толкова и неизвестни с предоставеното поле за научни 

изследвания и практически интерпретации, адекватни на динамиката в 

промените на мироопазващите операции, наличната научна литература в 

областта на използването на несмъртоносни оръжия на български език е 

изключително ограничена, а също така е налице и липса на документи във 

въоръжените сили, регламентиращи тяхната употреба. 
 

 

ЦЕЛ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

Целта на настоящото научно изследване е да се разработи и докаже 

теоретична концепция относно възможностите за повишаване на 

ефективността на ОПМ посредством намаляване на вероятността за 

причиняване на смърт чрез използване на НсО. 
 

 

ОБЕКТ И ПРЕДМЕТ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

Обект на изследване в дисертационния труд е ефективността на 

операциите за поддържане на мира. 

Предмет на изследване е възможността за прилагане на концепцията 

за намаляване на вероятността за причиняване на смърт, посредством 

използване на несмъртоносни оръжия, като предпоставка за повишаване на 

ефективността на операциите за поддържане на мира. 
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ОСНОВНИ ЗАДАЧИ 

1. Да се анализира развитието на мироопазващите операции през 

призмата на тяхната ефективност, като функция на използваната военна 

сила, произтичаща от съчетанието на основните фактори, от които зависи 

ефективността на операциите; 

2. На базата на анализа на факторите, от които зависи ефективността 

на операциите, да се разработи нова за Въоръжените сили на РБ концепция 

за дозиране на въоръженото насилие и се прогнозира нейният принос за 

повишаване на ефективността на ОПМ; 

3. Да се изследват и докажат потенциалът на НсО и възможностите 

за използване на НсО, като военно средство за реализиране на концепцията 

за намаляване на вероятността за причиняване на смърт. 

Имайки предвид многостранността на изследването, при решаване на 

поставените задачи за постигане целта на дисертацията са наложени слените 

ограничения: 

 основно се разглеждат ръководни документи на ООН, НАТО, ЕС, 

Република България и САЩ; 

 обемът на дисертационния труд не позволява разглеждането на 

всички въпроси, свързани с несмъртоносните способности, които са 

засегнати в над 180 отделни източника – изследвани само тези, които се 

предполага, че имат най-голямо въздействие; 

 изследването е ограничено умишлено до разглеждане само на 

некласифицирани източници с цел гарантиране на възможността за по-

широкото му разпространение и използване от по-голяма аудитория; 

 въпросите за повишаване на ефективността при участие в операции 

за поддържане на мира са насочени към националните въоръжени сили. 
 

 

РАБОТНА ХИПОТЕЗА 

При изследване на научния проблем е заложена следната работна 

теза: Ефективността на операциите за поддържане на мира може да бъде 

повишена чрез използване от военните контингенти на несмъртоносни 

оръжия. Тази теза е разделена на следните поддържащи хипотези: 

 неправилното използване на сила от военните контингенти при 

участие в ОПМ е контрапродуктивно, води до затруднения в мирния процес 

и до намаляване на ефективността на операцията. 

 прилагането на концепцията за намаляване на вероятността за 

причиняване на смърт може да допринесе за повишаване на ефективността 

на ОПМ посредством елиминиране на отрицателните ефекти от 

неправилното използване на сила; 

 използването на несмъртоносни оръжия е от решаващо значение 

за успешното прилагане от военните формирования на концепцията за 

намаляване на вероятността за причиняване на смърт. 
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ОСНОВЕН ПОДХОД В ИЗСЛЕДВАНЕТО 

Основен подход в изследването е системният. Изборът му е породен 

от факта, че в темата на изследването се очертават няколко неразривно 

свързани системи: военна операция в рамките на операцията на ООН, други 

участници в операцията на ООН, местно население, местни силови 

структури и паравоенни формирования, и други. Всички те са сложни 

системи и са им присъщи основните черти на големите системи, като 

сложност на морфологията; голямо количество функционално свързани и 

зависими елементи; неопределеност – вероятностен характер на процесите 

на функциониране; уникалност и други. 
 

 

ОСНОВНИ МЕТОДИ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО 

При решаването на посочените задачи се използват общонаучните методи 

и подходи на изследване, като системен подход, исторически анализ и синтез, 

емпирично изследване, сравнение, математическо моделиране, симулация. 
 

 

АПРОБАЦИЯ 

Част от изследванията в дисертационния труд са оповестени в 2 

публикации на научни конференция на факултет „Командно-щабен” при 

Военна академия „Г. С. Раковски” и на „Годишна университетска научна 

конференция 2018“, организирана от Национален военен университет „В. 

Левски“, гр. В. Търново. 
 

 

СТРУКТУРА И ОБЕМ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

Дисертационният труд се състои от увод, три глави, заключение, 

списък на използваните съкращения, използваната литература и списък на 

приложенията. 

Общият обем е 262 страници, от които 195 – основен текст и 67 страници 

приложения. Литературата включва 188 източника, от които 30 на български 

език, 154 – на английски, 1 – на руски, 2 – на френски, 1 – на холандски, като 

46 от източниците са интернет сайтове. Номерацията на главите, точките, 

подточките в автореферата съответства на тези от дисертационния труд. 
 

 

II. СЪДЪРЖАНИЕ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

В увода е представена актуалността на разглеждания проблем и е 

обоснована необходимостта от провеждането на научните изследвания. 

Формулирани са целта, основните задачи и ограниченията. 
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ПЪРВА ГЛАВА 
ФАКТОРИ, ВЛИЯЕЩИ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА 

ОПЕРАЦИИТЕ ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА МИРА 
1. Операциите за поддържане на мира и тяхното развитие в 

търсене на баланса между използването на сила и 
необходимостта от спазване на човешките права 

Предотвратяването на 

конфликти, постигането и 

опазването на мира, както и 

налагането на мир рядко се 

срещат в линейна 

последователност (типологията 

на ОПМ е разгледана в 

Приложение 3). Всъщност, 

опитът показва, че те трябва да се 

разглеждат като взаимосвързани, 

без строго определена 

последователност или граници 

помежду им (Фиг. 1). 

Погледнато по-общо, 

опазването на мира може да се разглежда като политически механизъм, 

който използва военни средства, за да се създадат условия, които ще улеснят 

страните в конфликта да уредят различията си, но също така би могло да се 

разглежда и като военен инструмент, който преследва военни цели и 

решения, използвайки своята военна мощ. 

Основната функция на военните контингенти на ООН, наричани 

„сини каски“ или „сини барети“, обикновено е да се осигури сигурна среда, 

така че другите организации, изпълняващи задачи в мирния процес, като 

мониторинг на човешките права, национално помирение и изграждане на 

институциите, разпределяне на хуманитарна помощ, да могат да изпълнят 

своите задачи. 
2. Нормативна база за провеждане и участие в ОПМ и 

ефективност на ОПМ – връзки и зависимости 
2.1. Международни правни актове 

Международно-правни актове са Уставът на ООН, Резолюция на 

Съвета за сигурност на ООН и Споразумение за статута на силите (SOFA). 

Операциите за поддържане на мира са организирани действия на 

международната общност, основаващи се на Устава на Организацията на 

обединените нации. Провеждат се при наличието и в рамките на мандат на 

Съвета за сигурност или на Общото събрание на ООН. 

Правният статут на войските за поддържане на мира обикновено се 

определя от Споразумението за статута на силите (Status of Force Agreement 

– SOFA) – за НАТО и ЕС, или Споразумението за статута на мисията (Status 

of Mission Agreement – SOMA) – за ООН, които се договарят между страната 

Фиг. 1 Връзка между различните типове 

операции за опазване на мира. 
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домакин и международната организация, провеждаща мисията, съгласувано 

със страните, участващи в операцията. В случаите, когато няма съгласие за 

тези споразумения, могат да бъдат разменени меморандуми за 

разбирателство или писма. 
2.2. Национална правна рамка 

Вътрешно-правната основа за участие на Република България със 

сили и средства в ОПМ е залегнала в следните основополагащи документи: 

 конституция на Република България; 

 стратегия за национална сигурност; 

 национална отбранителна стратегия; 

 закон за отбраната и въоръжените сили на Република България; 

 правилник за прилагане на закона за отбраната и въоръжените 

сили на Република България; 

 доктрина на въоръжените сили на Република България (НП-1); 

 доктрините от първо и второ ниво; 

 устав за войсковата служба на въоръжените сили на Република 

България; 

 акт на Министерския съвет и/или на Народното събрание на 

Република България за разрешаването на участието на въоръжените сили на 

Република България в ОПМ; 

 заповед на министър на отбраната за формиране на контингент. 

Един от принципите, на който се базира Националната отбранителна 

стратегия даващ основание за участие в ОПМ, е „поддържане в оперативна 

готовност на въоръжените сили и участие в операции и мисии на НАТО и 

ЕС, ООН, ОССЕ и други международни организации или коалиции при 

спазване принципите на Устава на ООН, когато има политическо решение 

за участие”. 
2.3. Човешки права 

Международното право за правата на човека е неразделна част от 

нормативната рамка за мироопазващите операции на ООН. Всеобщата 

декларация за правата на човека, която е основата на международните 

стандарти за правата на човека подчертава, че правата на човека и основните 

свободи са универсални и гарантирани за всички. Мироопазващите операции 

на ООН следва да се провеждат при пълно зачитане на правата на човека и да 

се стремят към тяхното спазване при изпълнението на възложените им задачи. 
2.4. Международното хуманитарно право 

Международното хуманитарно право, известно също така и като 

„закон за войната“ или „закон за въоръжения конфликт“ ограничава 

средствата и методите, прилагани при въоръжен конфликт. 

Международното хуманитарно право се съдържа в четирите Женевски 

конвенции от 1949 г. и двата допълнителни протокола към тях от 1977 г., 

както и в правилата, регулиращи средствата и методите на борба. 

Международното хуманитарно право включва и конвенции и договори за 
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защита на културните ценности и околната среда по време на въоръжени 

конфликт, както и защитата на жертвите на конфликта. 

От казаното до тук може да се направи заключението, че спазването 

на международните и национални норми при провеждането на военните 

операции, както и непрекъснатият стремеж към спазване на човешките 

права са задължителни условия за ефективността на всяка ОПМ. Колкото 

военните сили се справят по-добре със задачата да се придържат към тези 

норми, толкова вероятността за постигането на целта на ОПМ, т.е. 

операцията да е ефективна, е по-голяма. 
3. Основни принципи на ОПМ, връзката им с използването на 

сила и ефективността на ОПМ 
3.1. Основни принципи при провеждане на ОПМ 

Трите особено важни принципа са съгласието на страните, 

безпристрастността и неупотребата на сила, освен при самозащита. Тези 

принципи са потвърдени и в Доклада на Брахими (2000), в който се казва, че 

„съгласието на местните партии, безпристрастността и употребата на сила 

само при самоотбрана са принципи, които трябва да останат в основата на 

поддържането на мира“. Докладът допринася и за приемането на интегриран 

поглед върху тези принципи. Те не се разглеждат повече като независими 

един от друг, а като взаимосвързани и взаимнодопълващи се. 

Съществува неразривна връзка между трите принципа: Съгласие 

между враждуващите страни/групировки, Безпристрастност и 

Неупотреба на сила, освен при самозащита и при защита на мандата, 

употребата на сила от военните формирования и ефективността на ОПМ. 

Употребата на адекватна и съобразена с обстановката сила е като червена 

нишка, свързваща тяхното успешно прилагане. В също време, ако се 

допусне необосновано или неправилно използване на сила, то това може да 

доведе до нарушаване на постигнатото съгласие и да бъде счетено за липса 

на безпристрастност, в случай че някоя от страните в конфликта сметне, че 

другата (другите) са фаворизирани в резултат на нейното използване от 

миротворците. Ако използваната сила излезе извън рамките на мандата на 

конкретната мисия, това определено може да има негативни последици, 

свързани с нарушаване на доверието към мироопазващите сили, както на 

вътрешно, така и на международно ниво. И в двата случая това води до 

затруднения в изпълнението на мисията. 
3.2. Основни хуманитарни принципи 

Съгласно Резолюция 46/182 на Общото събрание на ООН 

хуманитарната помощ трябва да бъде предоставяна в съответствие с 

основните хуманитарни принципи: хуманност, безпристрастност и 

неутралност, по-късно е добавен и принципът за независимост: 

Използването на сила има пряка връзка с прилагането на принципите: 

хуманност, неутралност и безпристрастност. Премереното и адекватно 

използване на сила при провеждане на военните операции ще допринесе за 

тяхното прилагане, докато неправилното й използване би било в 
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противоречие с тях. С други думи, погледанто през призмата на тези три 

принципа, неправилното използване на сила ще се отрази крайно негативно 

на отношението към мироопазващите сили, както на вътрешно, така и на 

международно ниво, а от там и на ефективността на операцията. 
4. Необходимост от използване на сила при задачи, изпълнявани 

от военните формирования в ОПМ 

Свързаните с евентуално използване на сила задачи, групирани по 

видове ОПМ, са следните: 

Опазване на мира. 

Задачи, изпълнявани по време на разделяне на враждуващите 

групировки: изграждане на наблюдателни постове и групи за наблюдение; 

организиране на контрол на основните пътища и ключови райони за 

предотвратяване спечелване на предимство от която и да е враждуваща страна; 

осигуряване на пътища за хуманитарна помощ;ескортиране на конвои с 

хуманитарна помощ. 

Задачи, изпълнявани по време на оказване на помощ през преходния 

период: издирване и конфискуване на оръжие и боеприпаси; помощ при 

преминаване (преместване/придвижване/поемане) на бежанци или 

прогонени лица. 

Налагане на мир със сила: изпълнение на наложени санкции; 

установяване и изпълнение на зони, забранени за полети; подкрепа на 

хуманитарни операции; установяване и защита на зони на сигурност или 

забранени зони. 

Изграждане на мира: контрол на външните граници; 

Хуманитарни операции: подкрепа и защита на конвои с хуманитарна 

помощ; 
5. Използване на сила и ефективност на ОПМ – връзки и 

зависимости 
5.1. Право на ООН и правила, регламентиращи употребата на сила 

в ОПМ – връзки и зависимости с ефективността на операцията 

Документите, претендиращи да регулират използването на сила от 

военния компонент на операциите за опазване на мира – миротворците – са 

изненадващо малко в сравнение с тези за полицията на ООН и за персонала 

по сигурността на ООН. „Наръчникът на ООН за комплексните 

мироопазващи операции“ от 2003 г. се базира на ограничението за 

употребата на сила единствено за самозащита с факта, че мироопазващите 

операции се основават на съгласие. В него се казва, че самозащитата 

включва „правото да защитите себе си, другите служители на ООН, 

собствеността на ООН и други лица, намиращи се под защита на ООН“. 

Също така в него се казва, че СС на ООН може да разреши използването на 

въоръжена сила в ситуации, различни от самозащита. Като цяло Наръчникът 

оставя на специфичните за всяка мисия ROE да „изяснят различните нива, 

свързани с употребата на сила, която може да се използва при различни 
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обстоятелства, как трябва да се използва всяко ниво на сила и какви 

разрешителни може да се наложи да бъдат получени от командирите“. 

ROE изпълняват ролята на медиатор между мандата и действителното 

използване на сила от миротворците. ROE „уточняват обстоятелствата, 

допустимия обхват и степен, при които въоръжена сила може да бъде 

използвана от военния контингент“. ROE „очертават възможно най-ясно 

параметрите, в които въоръжени военнослужещи, участващи в 

мироопазваща операция, могат да използват сила“. Казаното дотук дава 

основание да се твърди, че ROE са може би по-важни от мандата на СС на 

ООН при определяне на действителното равнище и степента на сила, 

използвана от мироопазващия компонент. ROE обикновено не се 

„разглеждат като правни инструменти сами по себе си, а по-скоро отразяват 

постановките на закона, като по този начин се цели да се гарантира, че 

военните сили действат в рамките на закона“. „Законът“ в този случай 

включва както националното, така и международното право. 
5.2. Развитие на разбирането за използване на сила в ОПМ и 

влиянието му върху ефективността на ОПМ 

Проблемът с използване на въоръжено насилие, при участие в мисии 

на ООН, може да се изследва най-малко от две перспективи. Първата е 

свързана с презумпцията, че един дипломат или опитен военен командир на 

ООН, когато е възможно, ще се опита да избегне използването на сила по 

време на мироопазващи операции. Има и втора вероятност. Тя се изразява в 

това, че сравнително неопитният командир (и подчинените му) ще 

прибегнат до използването на прекомерна сила за решаване на 

непосредствените проблеми. Налице е ясно определена липса на баланс в 

подходите, който предполага наличие на проблем по отношение на 

ефективността на ОПМ. 

Решението му може да се търси в следната логическа 

последователност: Определяне на причините за този дисбаланс, като 

ключово за решаване на проблема. Това може да се случи, когато стане ясно 

в какви условия на средата са принудени да действат основните участници, 

какви са техните цели. В последствие определяне на необходимото 

междинно звено – балансьор. То трябва да осигури паритет между 

непремереното насилие и твърде големият акцент върху дипломацията и 

посредничеството. Това предполага анализ на правилата, които влияят на 

поведението на основните участници. 

Успоредно с развитието на разбирането за използване на сила в ОПМ, 

се развива и разбирането за връзката между ефективността на ОПМ и 

използваната сила. Докато в началото ефективността на ОПМ, с други думи, 

техният успех е свързван с минимално използване на сила, то през 

последните десетилетия, в резултат на натрупаният опит, става ясно, че една 

от основните предпоставки за провал на операцията е неправилното 

използване на сила (било то прекомерна или пък недостатъчна). На 

използването на премерена сила се гледа вече, като основно средство, както 
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за постигане на военна победа, така и за намаляване на напрежението и 

избягване на излишната ескалация на операцията, а от там и повишаване на 

ефективността на ОПМ. 
5.3. Причини, обуславящи неправилното използване на сила в 

ОПМ 

Една от причините, водещи до неправилната употреба на сила са 

неясните мандати на ООН, водещи до разлика в тяхното тълкуване, а от там 

и до разлика в разбирането за произтичащите от тях отговорности. 

Друга причина за неправилно използване на сила са неточните или 

неправилно тълкуваните правила за употреба на сила. 

Неправилното използване на сила при участие в ОПМ се обуславя и 

от още една причина, а именно от разполагаемите военни способности, 

предопределени до голяма степен от въоръжението с което разполагат 

военните контингенти. 
6. Ефективност на военната операция, ефективност на ОПМ и 

връзката им с използваната сила 

От казаното в първа глава може да се обобщи, че за да е ефективна 

една ОПМ е необходимо: 

 задачите от различните участници, в т.ч. и военните контингенти 

да се изпълняват в рамките, очертани от нормативната база (международна, 

в т.ч. и на ООН, а също и национална), при непрекъснат стремеж за спазване 

на човешките права и на международното хуманитарно право; 

 да бъдат спазвани основните принципи при провеждане на ОПМ, 

както и основните хуманитарни принципи; 

 военната операция да постигне своите цели, т.е. да е ефективна и 

да бъде възприета позитивно от местната и международната общественост. 

Посочените условия за ефективност на ОПМ могат да играят ролята и 

на критерии (Приложение 1) при оценката на тази ефективност, на чиято база 

би могло да се разработи методика за оценка ефективността на ОПМ, като 

основният критерии все пак си остава изпълнението на мандата на мисията. 

Ефективността на ОПМ се заключава в изпълнението на мандата на 

мисията и се определя от ефективността на действията на всички участници 

в нея, в т.ч. и на военния контингент, като следва също така да се отчита и 

начинът по който резултатите от нея се възприемат, както от местното 

население, така и от международната общност. 

Поради това за целта на изследването и за по-нататъшно използване в 

националните документи авторът предлага следното определение: 

„Ефективност на операцията е степента на приспособимост на 

поведенческите, оперативни и лидерски способности на военния инструмент 

спрямо конкретните условия на средата, като предпоставка за изпълнение на 

задачите, постигане на целите и на желаното състояние.“ 

Тук е мястото да се отбележи, че ефективността на военната операция 

и ефективността на ОПМ не са в правопропорционална зависимост, с други 

думи ефективността на военните операции в ОПМ не винаги е равносилна на 
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политическа ефективност, т.е. на ефективност на ОПМ. Причината за това е, 

че ако използваната, за постигане на военна победа, сила е неподходяща и не 

е съобразена с конкретната ситуация, макар да доведе до успех във военно 

отношение, може да има негативен ефект върху ОПМ като цяло. (фиг. 2) 

В същото време 

намаляването на 

вероятността за 

неправилно използване 

на сила няма пряко 

отношение към 

повишаването на 

ефективността на ОПМ. 

Връзката между 

вероятността за 

неправилно използване 

на сила и ефективността 

на ОПМ е опосредствана 

от вероятността за 

причиняване на 

излишни жертви и наранявания сред цивилните граждани. С намаляването на 

вероятността за неправилно използване на сила намалява и вероятността за 

причиняване на жертви и наранявания, което се отразява пряко и води до 

увеличаване на ефективността на ОПМ. 

Вероятността за това дали ще има жертви при реализирана вероятност 

за неправилно използване на сила може да се изрази по следния начин: 

)(

)()(
)/(

нисP

нисPвпжP
нисвпжP


 , (1) 

Където, 

Р(впж/нис) – вероятност за причиняване на жертви при положение, 

че е налице неправилно използвана сила 

Р(впж) – вероятност за причиняване на жертви 

Р(нис) – вероятност за неправилно използване на сила 

Условната вероятност за това дали ще има повишаване на 

ефективността на ОПМ при реализирана вероятност за причиняване на 

жертви може да се изрази по следния начин: 

)(

)(
)/(

впжP

впжпеоP
впжпеоP


 , (3) 

Където, 

Р(пео/впж) – условна вероятност за повишаване на ефективността 

на ОПМ при положение, че при провеждане на операцията са причинени 

жертви 

Р(пео) – вероятност за повишаване на ефективността на ОПМ 

Фиг. 2 Ефективност на ОПМ, ефективност на 

военната операция и връзката им с използваната 

сила. 
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)(впжP  – вероятност да не бъдат причинени жертви 

(противоположна1 на вероятността за причиняване на жертви) 

Съгласно формула (1) – с увеличаване на случаите на неправилно 

използвана сила се увеличава вероятността за причиняване на жертви, което 

пък води до намаляване на вероятността за повишаване на ефективността на 

ОПМ – формула (3). 
 

ИЗВОДИ: 

 Извършеният в първа глава анализ показва, че за да бъде една 

ОПМ ефективна е необходимо да бъдат спазвани Международните и 

националните правила и норми, военната операция да е постигнала целите 

си, а използваната сила да бъде адекватна на конкретната ситуация и да не 

се допуска неправилното й използване; 

 Макар в началото успехът на ОПМ да е свързван с използването 

на минимална сила, то от натрупаният опит, става ясно, че ако постигането 

на военните цели е съпроводено от използване на неподходяща и 

несъобразена с обкръжаващата среда (конкретната ситуация) сила, то тя ще 

има негативен ефект върху ОПМ като цяло; 

 Неправилното използване на сила, водещо до ниска ефективност 

(затруднения в изпълнението на мисията) или липса на ефективност (провал 

на мисията) на ОПМ, се обуславя основно от следните причини: неправилно 

тълкуване на мандати, цели и задачи на мисията, неточни или неправилно 

тълкувани правила за употреба на сила или липса на адекватни военни 

способности; 

 Неправилното използване на сила води до нарушаване на 

политическия процес, до необходимостта от допълнителни усилия за 

намаляване на напрежението, до загуба на доверие от страна на местното 

население и на международната общност, а от там и до силно намаляване на 

ефективността на операцията като цяло. 
 

ВТОРА ГЛАВА: 
ПОВИШАВАНЕ ЕФЕКТИВНОСТТА НА ОПЕРАЦИИТЕ 

ПОСРЕДСТВОМ НАМАЛЯВАНЕ НА ВЕРОЯТНОСТТА ЗА 
ПРИЧИНЯВАНЕ НА СМЪРТ 

 

1 Аргументация на необходимостта от нова концепция 

Съвкупното влияние на анализираните в първа глава фактори, 

свързани с неправилното използване на сила, създава едновременно 

потребност от разработване и условия за прилагане на концепция за 

намаляване на вероятността за причиняване на смърт (КНВПС), като 

възможност за намаляване на жертвите, пострадалите и излишните 

разрушения по време на въоръжен конфликт. 

                                                           
1 Противоположно (допълнително) събитие на дадено събитие А е събитието, което сигурно ще се появи, 

ако не се появи събитие А. 
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2 Концепция за намаляване на вероятността за причиняване на 
смърт 

2.1 Същност на КНВПС 

Намаляването на вероятността за причиняване на смърт е нова 

еволюционна стратегия за възпиране и намаляване на агресията посредством 

използване на максимално ограничена сила, като по този начин се осигурява 

поетапно преминаване през фазите на използване на сила. Това се основава 

на разбирането, че за да бъде използвана, силата трябва да бъде политически 

приемлива, одобрена и адекватна на възникващите заплахи. 
2.2 КНВПС в исторически контекст 

В исторически контекст намаляването на вероятността за 

причиняване на смърт, като концепция и несмъртоносните оръжия, като 

средство за нейното реализиране не са изцяло нови защото ограничаването 

на употребата на сила е въпрос, който е бил на вниманието на военните и в 

миналото. Засиленото развитие и прилагането на тази концепция от 

военните в съвременните условия става възможно едва в края на миналия 

век. Това е така, защото човешките ценности и идеали, свързани с правата 

на отделната личност, както и значението на човешкия живот, придобиха 

изключителна важност през втората половина на двадесетото столетие. 
2.3 Развитие на КНВПС през последните десетилетия 

Интересът на военните към „несмъртоносните оръжия” започва 

сериозно да нараства в началото на 90-те години. Това става, както посочват 

Лювер и Скофийлд, в следствие на променящата се международна среда на 

сигурност – „С края на Студената война и в резултат на преоценка на 

проблемите на сигурността потенциалът на несмъртоносните оръжия е 

преразгледан сериозно. Принос към този интерес имат технологичните 

постижения, които обуславят перспективите за развитие на несмъртоносно 

оборудване по отношение на размер, точност, бързина на внедряване и т.н. 

Но сам по себе си, технологичният прогрес би бил недостатъчен за 

осигуряване на финансиране без някои стратегически основания, които да 

привлекат подкрепата на влиятелни организации и лица, включително 

правителства и въоръжени сили”. 
2.4 КНВПС в български условия 

Ефективността на въоръжените сили на Република България при 

участие в съвременните конфликти може да увеличи с подходящи 

оперативни концепции, доктрини, технологии, както и правила за 

използване на сила, обвързани с КНВПС. Прилагането на КНВПС 

предполага постепенна ескалация на използваната сила с цел 

установяване на намеренията на противника. Едва когато намеренията 

на противостоящите са напълно ясни командирът има възможност да 

вземе решение за използване на сила, която е адекватна на конкретната 

ситуация, води до изпълнението на задачите, стоящи пред военното 

формирование и не предизвиква ескалация на конфликта. 
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3 Несмъртоносните оръжия – основно военно средство за 
реализиране на КНВПС 

3.1 Тълкуване на термина „Несмъртоносно оръжие” 

Макар и да има дискусия относно коректността на термина 

„несмъртоносно оръжие“, следва да се отчита факта, че той е навлязъл доста 

широко в употреба не поради това, че не могат да бъдат намерени по-точни 

определения, а защото улеснява перцепцията, както от страна на 

политиците, така и от страна на обикновените граждани. Идеята за 

„несмъртоносно оръжие“ е политически коректна, защото тя прикрива 

потенциалната леталност на тези оръжия, но донякъде подвежда 

обикновените граждани по отношение на последиците от използването на 

тези оръжията, предизвиквайки асоциации за „по-нежна“ война, за война без 

жертви. Популярността на този термин се свързва и със силно негативното 

отношение на обикновените граждани от демократичните държави към 

ужасяващите кадри на смърт и разрушения в международни и граждански 

въоръжени конфликти, причина за които са „смъртоносните“ оръжия. 
3.2 Изследване на коректността на определенията за НсО 

Според определението на НАТО „Несмъртоносните оръжия са 

специално проектирани да направят хората безпомощни или оборудването 

неизползваемо, като причиняват минимални съпътстващи щети на сградите 

и околната среда; могат да действат избирателно и не причиняват ненужно 

страдание; тяхното въздействие е временно и обратимо; и предоставят 

алтернативи на, или водят до повишаване на прага, след който следва 

използване на смъртоносна сила“. 

В концепцията за Несмъртоносни способности на Европейския съюз 

се казва – „Способност, която е специално проектирана и предимно 

използвана за постигането, при нормални условия на употреба, на 

подходящо въздействие върху хора и оборудване, като същевременно 

минимизират смъртните случаи и не причиняват трайни наранявания на 

хората или увреждане на оборудването и околната среда“. 

Министерството на отбраната на САЩ ги определя, като: „Оръжия, 

устройства и боеприпаси, които са специално предназначени и предимно 

използвани за незабавно изваждане от строя на хора или материали, като 

същевременно минимизират смъртните случаи, трайните наранявания на 

личния състав, както и нежелано увреждане на имущество в района на 

въздействие или на околната среда. Несмъртоносните оръжия са предназначени 

да причиняват обратими ефекти върху хората или материалите.“ 

В документа „Дейности, свързани с несмъртоносните оръжия” на ФР 

Германия се посочва следното определение за несмъртоносните оръжия – 

„Технически средства, чието предназначение е да се избегнат (предотвратят 

или спрат) враждебни операции, без да се причинява смърт или трайна вреда 

на човешките същества. В допълнение, вторичните ефекти, причинени от 

използването на тези средства спрямо невинни хора, имущество или 

околната среда, са сведени до минимум.“ 
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С оглед на казаното до тук и на основание факта, че в доктриналните 

документи на въоръжените сили липсва определение за несмъртоносните 

оръжия, според автора може да бъде формулирано следното: 

„Несмъртоносните оръжия са технически средства, чието предназначение 

е постигане на военните цели, като се намали вероятността от смъртни 

случаи и увреждания с продължителни последици сред хората, и се 

причиняват минимални щети върху инфраструктурата и околната 

среда“. Приемането на определение за НсО ще допринесе за постигане на 

семантична оперативна съвместимост, която от своя страна ще има 

положителен ефект, както по отношение на теорията, така и на практиката, 

свързани с изучаването и използването на несмъртоносните оръжия. 
3.3 Предназначение на НсО 

Вземайки предвид оперативната динамика на съвременните ОПМ би 

могло да се твърди, че несмъртоносните оръжия са предназначени да намалят 

използването на сила с оглед прилагането на КНВПС в един свят, в който 

няма гаранция за бойни действия без жертви. „Несмъртоносните оръжия са 

специално предназначени и използвани за изваждане от строя на личен 

състав и оборудване, като същевременно минимизират смъртните случаи и 

нежеланото увреждане на имуществото и околната среда. За разлика от 

оръжията, които унищожават противниковите цели чрез взривяване и 

разрушаване, несмъртоносните оръжия имат относително обратими ефекти 

върху целите и позволяват пораженията да бъдат нанасяни избирателно.” 
3.4 Характеристики на НсО 
1) Възпрепятстване. 
2) Обратимост. 
3) Разграничаване. 
4) Неразрушителни. 
5) Леталитет. 
3.5 Използване на НсО – ефекти в полза на ефективността 

Използването на потенциала на НсО в много случаи може да 

допринесе за намаляване на случаите, свързани с неправилно използване на 

сила и за повишаване ефективността на ОПМ посредством постигането на 

няколко цели. На първо място тяхното използване дава възможност за 

увеличаване на пространството и времето за въздействие. Те могат да бъдат 

използвани в процеса на установяване на степента на заплаха и за да се 

определи или потвърди намерението на противостоящите. На второ място 

те дават възможност на командира да реагира адекватно в ситуации, в които 

използването на смъртоносна сила би довело до нежелани последици както 

по отношение на живота и здравето на хората, така и по отношение на 

инфраструктурата, като по този начин се създават условия той да изпълни 

поставената му задача без да ескалира ненужно обстановката. На следващо 

място използването на НсО допринася за успеха на ОПМ посредством 

засилване на доверието към нея от страна на местното население, а това 

може да се постигне само ако то е убедено, че операцията се провежда за 
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осигуряване на по-добри условия за живот в страната и при непрекъснат 

стремеж за спазване на международните норми и на човешките права. 
3.5.1. Политически аспекти на използването на НсО 

Политическите лидери на демократичните държави често са изправени 

пред задължението да постигнат политическите цели на конфликта, които по 

принцип се определят от получения мандат, като в същото време действат в 

условията на постоянен натиск за ограничаване на нивото на насилие 

независимо от методите, използвани от противника. Обхватът на средствата 

и целите, използвани от военните командири, е от жизненоважно значение за 

политическите власти. Правейки своя избор, те дават сигнал на врага за 

своята решимост, показвайки в същото време на международната общност 

своята загриженост за спазване на приложимото законодателство. 
3.5.2. Правни аспекти на използването на НсО 

Приложимото по време на въоръжени конфликти право защитава 

цивилните граждани и граждански обекти, които са или могат да бъдат 

пряко засегнати от въоръжения конфликт. Правилата на това право 

обхващат също и аспекти като провеждането на военните действия, статута 

на бойците и военнопленниците, както и защитата на емблемите на 

Червения кръст, Червения полумесец и Червения лъв. Приложимото право 

по време на въоръжени конфликти нито определя, нито прави 

разграничение между смъртоносни и несмъртоносни оръжия, но формулира 

рамката за определяне на принципите за неговото прилагане. 
3.5.3. Основни съображения при използването на НсО 

Несмъртоносните способности предоставят алтернативни 

способности, които разширяват спектъра на възможните военни отговори, 

осигуряват допълнителна гъвкавост и разширяват опциите за прилагането 

на сила. Тяхното използване дава възможност за прилагане на адекватно 

ниво на сила, съответстващо на насилието, използвано от противника, а 

също и възможност за постигане на постепенно и пропорционално 

използване на сила. Те отговарят на изискванията за управлението на 

конфликти особено при онези, при които защитата на цивилното население 

е основна грижа тъй като в случай на непреднамерено убийство или 

нараняване на цивилни граждани, такова трагично събитие на тактическо 

ниво лесно може да има значителни неблагоприятни ефекти на 

стратегическо и на политическо ниво. Дори само поради тази причина 

използването на несмъртоносни способности е достойно за непрекъснато 

внимателно обмисляне от страна на командирите и щабовете. 
3.5.4. Връзка между НсО и смъртоносната сила 

Едно от средствата за неутрализиране на тази критична уязвимост и 

повишаване на ефективността на военните операции е реализирането на 

стратегическия и оперативен потенциал на КНВПС, но тя следва да бъде 

пречупена през подходяща призма и вместо да се разделят военните 

способности на смъртоносни и несмъртоносни, на тях трябва да се гледа като 

континуум в използването на сила, базиран на интензивността и обратимостта 
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на ефектите от прилагането й. Употребата на смъртоносни и несмъртоносни 

средства следва да се разглежда като съвкупност от последователни действия, 

а не като съвкупност от различни алтернативи”. Наличието на НсО и 

подходящото им използване е в състояние да осигури този континуум, а с това 

и да допринесе за значителното повишаване на ефективността, както на 

военната операция, така и на ОПМ. 
3.5.5. Използване на НсО за противодействие на 

самоорганизирали се цивилни 

Реалността на социалните мрежи породи едно ново 

предизвикателство – самоорганизирани цивилни на бойното поле, които не 

се вписват в нито едно от съществуващите определения. 

Самоорганизираните цивилни представляват модерна армия, нова 

неопределена сила, която следва да се има предвид от военните командири 

при провеждане на съвременните операции. Те не са нито невинни цивилни 

граждани, нито преки или пък косвени участници в конфликта. 
3.5.6. Медиите и използването на НсО 

На практика медиите се стремят да отразяват широко всяко нарушение 

на приложимото по време на военни конфликти право защото това привлича 

много широка аудитория. Като цяло приоритетът на медиите е да предоставят 

информация и да задоволяват нуждите от такава на своята аудитория, но в 

рамките на този приоритет основният им фокус би следвало да бъде насочен 

към последиците от конфликта, а не към самите операции. На първо място 

поради факта, че събирането на информация директно от района на 

операцията носи значителни рискове и на второ, защото военните източници 

на информация не са така достъпни както пресата би искала. На трето място, 

защото общественото мнение е много по-чувствително към ефектите на 

конфликта върху цивилните граждани, отколкото върху самите военни. 
3.5.7. Ограничения в използването на НсО 

Някои от присъщите ограничения при използването на 

несмъртоносните оръжия са: степен на ефективност, начин на възприемане 

и законност. 

Ефективността на несмъртоносните оръжия зависи както от човешкия 

фактор – оператора, така и от обкръжаващата среда. 

Перцептивното ограничение от една страна е свързано с факта, че 

военните командири може да не разбират какво е най-подходящото 

приложение на несмъртоносните оръжия в цялостния обхват на военната 

операция. От друга – особено важно е как местното население възприема 

наличието и използването на НсО. 

От съществено значение е всички несмъртоносни оръжия и очакваното 

въздействие от използването им да бъдат оценени от съответните органи, за да 

се гарантира, че те са в съответствие със законите на войната, 

законодателството на съответната държава, както и договорните й задължения. 
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3.6 Използване на НсО и връзката им с КНВПС, ефективността 
на военната операция и ефективността на ОПМ 

Както е 

видно от фиг. 4 

използването на 

НсО позволява да 

бъде увеличен 

диапазона, в който 

използваната сила 

е адекватна на 

конкретната 

ситуация за сметка 

на намалената 

вероятност за 

неправилно 

използване на сила, превръщайки се по този начин в основно средство за 

прилагането на КНВПС и за повишаване на ефективността на ОПМ. 
 

ИЗВОДИ: 

 Най-често срещаната, критична за ефективността на ОПМ 

променлива, констатирана при изследване на литературните източници, е 

балансът на поведенчески реакции на военните контингенти и на 

физическите лица при необходимост от силови действия. Това, в повечето 

случаи, води до неадекватност на прилаганата сила, изразяваща се в 

прекалена или недостатъчна сила; 

 Разработването и прилагането на КНВПС се обуславя от 

необходимостта за намиране на баланс между прекомерното използване на 

сила и твърде големия акцент върху дипломацията и посредничеството при 

провеждането на ОПМ; 

 Наличието на НсО предоставя алтернатива и увеличава 

възможностите за прилагането на КНВПС, като предпоставка за 

повишаване на ефективността на ОПМ; 

 Ефективността на ОПМ се определя в голяма степен и от 

потенциалната възможност за наличие на медии в района на операцията. 
 

  

Фиг. 4 Повишаване на ефективността на ОПМ 

посредством използването на несмъртоносна сила. 
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ТРЕТА ГЛАВА: 
СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА 
ТАКТИЧЕСКИТЕ ДЕЙСТВИЯ ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА 

СМЪРТОНОСНИ И НЕСМЪРТОНОСНИ СРЕДСТВА ЗА 
ВЪЗДЕЙСТВИЕ В ОПМ 

1. Методика за оценка на ефективността на ОПМ 
1.1. Общи положения 

За да измерим ефективността на дадена операция следва тази 

операция да бъде оценена. Оценката на операцията ни дава представа за 

нейното текущо състояние, сравнява го с предишните състояние, а също и с 

желаните бъдещи състояния. Без това би било невъзможно да се определи 

дали е постигнат напредък и кога крайното състояние е вероятно да бъде 

или всъщност е постигнато. 

Ефективно средство да се изследват потенциалните възможности на 

НсО, като военно средство за реализиране на концепцията за намаляване на 

вероятността за причиняване на смърт е разработването на математически 

модел на ефективността от използване на смъртоносно и несмъртоносно 

оръжие при изпълнение на задачи в операции за поддържане на мира. 

Прилагането на математически модел с цел прогнозиране на резултати от 

използване на смъртоносни и несмъртоносни средства е един от научните 

подходи за намиране на подходящи практически решения на научния проблем. 

Тези резултати могат да се верифицират с помощта на системи за 

компютърно моделиране и симулации. В случая достоверността на това 

изследване ще се апробира посредством провеждане на експеримент с 

използване на системата за компютърни симулации Joint Conflict and 

Tactical Simulation (JCATS). Тя може да се използва и за изследване на 

резултатите по отношение нарастващото ниво на прилаганата сила. 
1.2. Процес на оценка на военната операция 

Оценяването е непрекъснат мониторинг и оценка на хода на 

операцията с оглед изпълнението на мисията. Тя включва сравняване на 

прогнозираните резултати с реалните събития, за да се определи цялостната 

ефективност на използваната сила. Като цяло, оценката трябва да отговори 

на два въпроса: Правилните неща ли правим? и Правим ли нещата по 

правилния начин?.  
1.3. Методика за оценка на операцията 

Методиката за оценка на операцията (Фиг. 5) включва следните 

елементи: 

 Определяне на изходното състояние; 

 Определяне на желаното крайно състояние; 

 Определяне на КЕ и КИ; 

 Оценка на изпълнението; 

 Разработване на препоръки. 
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Фиг. 5 Методика за оценка на операцията 

2. Математически модел на ефективността от използване на 
смъртоносно и несмъртоносно оръжие при изпълнение на 
задачи в операции за поддържане на мира 

За да се направят изводи за ефективността на операциите, е необходим 

числен показател, който се нарича критерий на ефективността. Правилният 

му избор позволява не само правилно да се формулира задачата, но и 

осигурява правилно определяне областта на допустимите решения. 

Основен критерий за ефективността на мироопазващите операции е 

създаване на среда, гарантираща мира и сигурността в дадена държава като 

предпоставка за нейното успешно възстановяване. Така формулиран, този 

качествен критерий има стратегически и комплексен характер, и е трудно 

измерим. Ето защо като непълен количествен измерител на критерия за 

ефективността на мироопазващите операции може да се приеме 

математическото очакване за броя на жертвите и пострадалите сред 

цивилното население при изпълнение на тактически задачи, като основен 

фактор, влияещ върху общественото доверие и подкрепа към собствените 

сили в техните усилия за създаване на военна рамка на сигурност. 

Формулираният по-горе количествен измерител на критерия за 

ефективността на мироопазващите операции – математическото очакване за 

броя на жертвите и пострадалите сред цивилното население – е добра отправна 

точка в изграждането на математически модел, а именно да бъде определена 

вероятността за поразяване на целта (целите) при изпълнението на задачата. 

Целта на изграждането на математически модел е по един специален 

начин да бъдат отразени реално съществуващи феномени, като се докаже, 

че поразяването на целите, както със смъртоносни, така и с несмъртоносни 

средства за въздействие, зависи най-вече от броя на произведените 

изстрели, при което съществената разлика остава в степента на поразяване 

на целта или по-точно в степента на въздействие на боеприпасите върху 

хората, като за смъртоносните оръжия е възможно сериозно нараняване или 

дори смърт, докато при несмъртоносните поразяването на целта, макар и да 
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води до нейното временно елиминиране, не е съпроводено със сериозни 

наранявания или смърт (при правилно използване на оръжието и липса на 

здравословни предпоставки у целта). 
2.1. Вероятност за поразяване на групова неподвижна цел. 

Средна ефективност на стрелбата по групова цел 

Груповата цел е съвкупност на няколко еднородни цели, стрелбата по 

които преследва обща задача. Средният брой поразени единици в състава на 

груповата цел е равен на сумата от вероятностите за поражение на отделните 

цели: 

𝑴𝒏 =∑𝑾𝒊

𝑵

𝒊=𝟏

 

(1.6) 
Където: 
Мn – среден брой поразени единици; 
i – брой на поразените единици за цялата операция; 
Wi – вероятност за поражение. 
Формулата (1.6) е съвсем обща и отразява зависимостта за всякакъв 

вид групова цел и за всякакъв тип оръжие, в т.ч. за смъртоносно и за 

несмъртоносно, като следва да бъде подчертано, че поради особеностите в 

дизайна и предназначението на несмъртоносните средства, поразените с тях 

цели могат да бъдат увредени или подавени, но не и унищожени (при 

правилно използване на същите). 
2.2. Математически модел на поразяване на единична подвижна 

цел 

Използвайки теоремата за умножаване на вероятности, по отношение 

на независими събития (настъпването на всяко от тях не влияе на 

вероятността за настъпване на другото), вероятността за поразяване на 

единична подвижна цел (Wец) може да бъде изразена по следния начин: 
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Където: 

Ро – вероятност за откриване на целта. 

P(τ) – вероятност за намиране на целта на определено място в момента 

на попадане в нея на боеприпаса (куршум, граната и т.н.), т.е. вероятността 

за поразяване на целта при придвижване на същата. 

Рn – вероятност за поразяване на открита единична цел с група от n 

изстрела, при условие, че тя е неподвижна за времето на поразяване. 

Ро(х) – вероятност за откриване на целта; 

Ррц(х) – вероятност за разузнаване на целта; 

Рпр(х) – вероятност за наличие на пряка видимост към целта; 

τп – време за подготовка за стрелба; 

τо – пълното време за откриване на целта на позиция; 
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𝒑𝒎 – вероятност за попадение в целта при произвеждане на един изстрел; 

p – вероятност за поразяване на целта с един изстрел. 

Където:  вероятност за поразяване на целта при едно попадение; 

ω – среден брой на необходимите попадения за поразяване на целта, 

който характеризира уязвимостта на целта – колкото е по-малко, толкова 

уязвимостта на целта е по-голяма, като при ω = 1, всяко попадение води до 

поразяване на целта. 

при τо > τп и където: 

m – брой на попаденията в целта; 

n – общ брой на изстрелите; 
 

Математическите модели, както бе посочено и по-горе се отнасят като 

за смъртоносни, така и за несмъртоносни средства, т.е. те са валидни и за 

двата вида оръжия. 

Ако възможностите за поразяване (елиминиране) на целите със 

смъртоносни и несмъртоносни средства е съпоставима, то тогава решителен 

фактор, определящ тяхното използване се оказва влиянието, което оказва 

тяхното използване на стратегическо и политическо ниво в резултат на 

наличието или липсата на смъртни случаи и сериозни наранявания сред 

цивилните граждани. Именно това е основното предимство на 

несмъртоносните средства – по-голямата им ефективност при постигане на 

целите на операцията се заключава във факта, че използването им дава 

възможност за изпълнението на мисията, като в същото време поради 

липсата на излишни наранявания сред цивилните граждани дава сериозно 

предимство на ръководителите на мироопазващата операция на 

стратегическо и политическо ниво. 
2.3. Провеждане на експерименти с двата математически модела 

За да проверим дали така разработеният модел е приложим в 

практиката и дали можем използвайки го предварително да определим 

приблизителния брой на поразените цели при определен брой изстрели, ще 

направим експеримент при определени стойности на някои от параметрите 

в уравнението. 
 
2.3.1. Експерименти с Математическия модел за поразяване на 

групова цел 

За да изчислим средният брой поразени единици в състава на 

груповата цел, който е равен на сумата от вероятностите за поражение на 

отделните цели по формулата (1.6): 
 

𝑴𝒏 =∑𝑾𝒊

𝑵

𝒊=𝟏
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ще използваме резултатите от експеримента с математическия модел 

за поразяване на единична подвижна цел по-долу. 

2.3.2. Експерименти с Математическия модел за поразяване на 

единична подвижна цел 

Нека определим (Ро) и P(τ) при следните стойности на променливите: 

Рпр(1) = 1, т.е. има пряка видимост към целта; 

Ррц(1) = 0,4 – вероятността даден цивилен да е наистина цел, която 

трябва да бъде поразена/елиминирана. 

τп = 12 s – времето за подготовка за стрелба; 

τо = 30 s –  време за намиране на целта на позиция 
 

Замествайки във формула (2.2) получаваме: 

4,0
1

14,0
)( 


xPо  

 

Замествайки във формула (2.3) получаваме: 

 

Р(τ) = 1  – 
 

 

Р(τ) = 0,6 

Вероятността за поразяване на единична подвижна цел (Wец), както 

при несмъртоносните, така и при смъртоносните оръжия е в пряка 

зависимост от броя на произведените изстрели, респективно от броя на 

попаденията в целта. Ето защо ще разгледаме няколко случая, които се 

различават по броят на произведените изстрели – n (1, 2, 3, 4, 5, 8), като 

останалите променливи остават постоянни. 
Нека приемем следната стойност за р (вероятност за поразяване на 

целта с един изстрел) – р = 0,6 
2.3.2.1. Изчисляване на вероятността за поразяване при един 

изстрел – Wец 
n = 1 – общ брой на изстрелите; 144,06,0.6,0.4,0)(  nоец PPPW   

2.3.2.2. Изчисляване на вероятността за поразяване при два 
изстрела – Wец 

n = 2 – общ брой на изстрелите; 2016,084,0.6,0.4,0)(  nоец PPPW   
2.3.2.3. Изчисляване на вероятността за поразяване при три 

изстрела – Wец 
n = 3 – общ брой на изстрелите; 22464,0ецW  

2.3.2.4. Изчисляване на вероятността за поразяване при четири 
изстрела – Wец 

n = 4 – общ брой на изстрелите; 233856,0ецW  
2.3.2.5. Изчисляване на вероятността за поразяване при пет 

изстрела – Wец 
n = 5 – общ брой на изстрелите; 237542,0ецW  
2.3.2.6. Изчисляване на вероятността за поразяване при осем 

изстрела – Wец 
n = 8 – общ брой на изстрелите; 239843,0ецW  

  12 

30 
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От направените по-горе изчисления е видно, че вероятността за 

поразяване на всяка една цел от групата (ако приемем, че за поразяването на 
всяка една цел са необходими средно 2 изстрела) е равна на 0,2016. Така, 
ако заместим във формула (1.6), то за средният брой поразени единици в 
състава на груповата цел, получаваме 

W31 = 0,2016.31 = 6,2496 
 

3. Провеждане на експеримент с използване на система за 
компютърно моделиране и симулации 

3.1. Методическа част 
Тема: „Сравнителен анализ на ефективността на тактическите 

действия при използване на смъртоносни и несмъртоносни средства за 
въздействие в ОПМ“. 

Актуалност: Необходимост от извършване на задълбочен анализ на 
способностите, свързани с използването на несмъртоносните средства в 
операциите за поддържане на мира и във връзка с разработваната от 
докторанта дисертация на тема „Възможности за повишаване 
ефективността на операциите за поддържане на мира посредством 
използване на несмъртоносни оръжия”. 

Значимост: Резултатите от изследването са важни с оглед на факта, 
че същите ще потвърдят (или отхвърлят) възможностите за изпълнение на 
задачи в операции за поддържане на мира с използване на несмъртоносни 
средства и ще предоставят възможност за извършване на сравнителен 
анализ по отношение на резултатите от провеждането на конкретна 
операция в два варианта. 

Цел: Изследване на ефективността на тактическите действия при 
използване на смъртоносни и несмъртоносни средства за въздействие в 
ОПМ – базирайки се на задълбочен сравнителен анализ на ефективността на 
тактическите действия при използване на смъртоносни и несмъртоносни 
средства за въздействие в ОПМ да се верифицира научната хипотеза и да се 
направят изводи относно възможностите за повишаване ефективността на 
ОПМ посредством използване и на несмъртоносни средства. 

 
Задачи:  
 да се проведе симулация (с използване на системата за 

компютърни симулации Joint Conflict and Tactical Simulation – JCATS) на 

n=1 n=2 n=3 n=4 n=5 n=8

Pn 0,6 0,84 0,936 0,9744 0,98976 0,99934464

W 0,144 0,2016 0,22464 0,233856 0,2375424 0,23984268

0
0,05
0,1
0,15
0,2
0,25
0,3

0
0,2
0,4
0,6
0,8
1

1,2

Вероятност за  поразяване с  n на брой изстрели

Pn W
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провеждане на операция по осигуряване на свободата на придвижване в два 
варианта: 

o Първи вариант – с използване само на смъртоносни оръжия; 
o Втори вариант – с използване и на несмъртоносни средства; 

 да се извърши сравнителен анализ на ефективността на 
тактическите действия за верифициране на научната хипотеза на база на 
експерименталните резултати; 

 да се обобщят резултатите от сравнителния анализ във форма на 
изводи относно възможностите за повишаване ефективността на операциите 
за поддържане на мира посредством използване на несмъртоносни средства; 

 да се апробира разработеният по-горе математически модел; 
 да се разработят препоръки за повишаване ефективността на 

операциите за поддържане на мира посредством използване на 
несмъртоносни средства. 

Работна хипотеза: 
 антецедентна2 – спечелването на подкрепата на международната 

общност и на местното население при провеждане на ОПМ има решаващо 
значение за нейния успех, като един от факторите за постигането на тази цел 
е непрекъснато демонстриране на практически стремеж за намаляването на 
щетите (смъртни случаи и наранявания сред цивилните граждани, а също и 
повреждане или унищожаване на цивилна инфраструктура); 

 консеквентна3 (1) – използването на смъртоносни оръжия в ОПМ 
осигурява изпълнението на поставените задачи, но при наличието на 
цивилни граждани в района на операцията може да доведе до жертви и 
ранени сред цивилното население; 

 консеквентна (2) – използването на несмъртоносни средства в ОПМ, 
най-вече в ситуации, в които има наличие на цивилни граждани, осигурява 
изпълнението на поставените задачи, като в същото време допринася за 
намаляване на щетите (смъртни случаи и наранявания сред гражданите, а също 
и повреждане или унищожаване на цивилната инфраструктура). 

Методология и инструментариум: 
 метод на емпиричното изследване – провеждане на експеримент 

с използване на системата за компютърно моделиране и симулации Joint 
Conflict and Tactical Simulation (JCATS); 

 метод на сравнението – извършване на сравнителен анализ на 
резултатите от проведения с JCATS експеримент. 

Критерии за успех на изследването – получените от експеримента 
резултати позволяват 1) извършването на сравнителен анализ, 2) 
обобщаването им във форма на изводи и 3) разработването на препоръки за 
повишаване ефективността на операциите за поддържане на мира 
посредством използване на несмъртоносни средства. 

Краен научен продукт/резултат: да бъде потвърдено, че 
използването на несмъртоносни средства в ОПМ, най-вече в ситуации, в 
които има наличие на цивилни граждани, осигурява изпълнението на 

                                                           
2 Основна. 
3 Подчинена. 
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поставените задачи, като в същото време допринася за намаляване на 
щетите (смъртни случаи и наранявания сред гражданите, а също и 
повреждане или унищожаване на цивилната инфраструктура). 

Очаквани научни и приложни приноси: 
 предоставяне на доказателства във вид на експериментални 

резултати за обективната връзка между използването на несмъртоносните 
средства и ефективността на ОПМ; 

 доказване на математически модел за връзката между използването 
на несмъртоносните средства и повишената ефективност на ОПМ. 

3.2. Провеждане на експеримента 
3.2.1. Участващи страни 
(1) сини – приятелски сили (патрул в състав един механизиран взвод); 
(2) черни – местно население, неангажирано с враждебни действия. 
3.2.2. Съдържание на експеримента 
Експериментът се състои в симулирано провеждане на операция по 

възстановяване на свободата на придвижване в района на операцията 
(Приложение 6) и по-конкретно по маршрута на един от патрулите в състав 
механизиран взвод. 

 експериментът ще бъде проведен посредством симулиране (с 
използване на системата за компютърни симулации JCATS) на инцидент, 
свързан с блокиране на един от маршрутите за придвижване на 
мироопазващите сили и провеждане на операция по възстановяване на 
свободата на придвижване; 

  експериментът ще бъде проведен в два варианта: 
o Първи вариант – с използване само на смъртоносни оръжия; 
o Втори вариант – с използване и на несмъртоносни средства. 

 

3.2.3. Описание на инцидента – Възстановяване на свободата на 
придвижване 

 начало: 14:15 часа на 13.06.2016 г.; 
 край: 15:45 часа на 13.06.2016 г.; 
 следене хода на операцията: Да; 
 използване на симулационна система: Да; 
 военно формирование: Патрул в състав един механизиран взвод 

от състава на Многонационален батальон; 
 местоположение: В зоната за отговорност на многонационалния 

батальон – на пътя между градовете Бургас и Айтос, близо до 
черноморското крайбрежие и въздушното пространство, намиращи се в 
източната част на Афрак. 

 цел на симулацията: Да се отработят въпроси, свързани с 
предприемане на действия за възстановяване на стабилността и сигурността 
в зоната за отговорност, посредством осигуряване на свободата на 
придвижване, като по този начин се създадат условия, позволяващи както 
на военните, така и на цивилните организации, участващи в мироопазващата 
операция, да изпълняват безпрепятствено своите задачи. 
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3.2.4. Варианти за действие от страна на патрула по отношение на 
използваните средства за поразяване 

 първи вариант – патрулът получава задача за осигуряване 
свободата на придвижване. Същият разполага с бордното въоръжение на 
БМП-тата и автомат АК-47. Личният състав на същия не е обучен за 
действия срещу цивилни граждани или смесени групи. 

 втори вариант – патрулът получава задача за осигуряване 
свободата на придвижване. Същият е въоръжен с бордното въоръжение на 
БМП-тата, автомат АК-47, подцевен гранатомет M203, Joint Non-Lethal 
Warning Munitions (JNLWM), X26 TASER, 66mm Light Vehicle Obscurant 
Smoke System (LVOSS), BTV-1 Flash Bang Grenade NICO (Виж приложение 
7). Личният състав на патрула е обучен за действия срещу цивилни 
граждани или смесени групи и е в състояние да предприема бързи и 
координирани действия, целящи постигането на възпиращ ефект сред 
цивилните граждани. Част от личния състав на патрула е оборудван с 
предпазни средства (пластмасови палки, предпазни шлемове с протектор за 
лицето, наколенници, налакътници и щитове), необходими при провеждане 
на операции срещу цивилни граждани. 

3.2.4.1. Първи вариант за действия на патрула по осигуряване 
свободата на придвижване 

Патрулът разполага с бордното въоръжение на БМП-тата и автомат 
АК-47. Личният състав на същия не е обучен за действия срещу цивилни 
граждани или смесени групи. 

Таблица 3 – Брой на убитите и ранените военнослужещи след края 
на инцидента. 

 
Таблица 4 – Брой на убитите и ранените цивилни граждани след края 

на инцидента. 

 
В резултат на престрелката протестиращите се отдръпват и 

освобождават пътя за движение. 
Още същия ден инцидентът влиза в новините на местните телевизии, 

в които мироопазващите сили са описани като „кръвожадни нашественици“. 
Някои от местните лидери приканват мироопазващите сили да се изтеглят 
незабавно от страната им. 

Органите за информационна война от състава на мироопазващите 
сили предприемат действия за успокояване на общественото мнение, но 
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всички са наясно, че доброто име на мироопазващите сили е накърнено, а на 
политиците от страните, участващи с войски в района, се налага да 
обясняват, че случилото се е случайност и в никакъв случай задачата на 
военните сили в района не е да погубват човешки живот, да причиняват 
наранявания на цивилните или пък да повреждат местната инфраструктура. 

3.2.4.2. Втори вариант за действия на патрула по осигуряване 
свободата на придвижване 

Патрулът е въоръжен с бордното въоръжение на БМП-тата, автомат 
АК-47, подцевен гранатомет M203, Joint Non-Lethal Warning Munitions 
(JNLWM), X26 TASER, 66mm Light Vehicle Obscurant Smoke System 
(LVOSS), BTV-1 Flash Bang Grenade NICO. Личният състав на патрула е 
обучен за действия срещу цивилни граждани (Приложение 8) или смесени 
групи и е в състояние да предприема бързи и координирани действия, целящи 
постигането на възпиращ ефект сред цивилните граждани. Част от личния 
състав на патрула е оборудван с предпазни средства (пластмасови палки, 
предпазни шлемове с протектор за лицето, наколенници, налакътници и 
щитове), необходими при провеждане на операции срещу цивилни граждани. 

Таблица 7 – Брой на пострадалите военнослужещи след края на 
инцидента. 

 
Таблица 8 – Брой на пострадалите цивилни граждани след края на 

инцидента. 

 
Още същия ден инцидентът влиза в новините на местните телевизии, 

в които мироопазващите сили са описани, като „приятелски войски, дошли 
в страната ни, за да ни помогнат“. Местните лидери приканват населението 
да прекрати подобни протести и да се опита да съдейства на 
мироопазващите сили, които са „тук, за да ни помогнат да преодолеем 
кризата в страната“. 

Някои политици от страните, имащи войски в района, се възползват 
от създадената благоприятна ситуация, за да се постараят да убедят 
собственото си население, че операцията, в която участват техните сили, е 
успешна и те с право са взели решение за участие в нея. 
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4. Анализ на резултатите от експеримента 
Целта е да се направи сравнителен анализ на проиграните варианти 

по отношение на резултата от проведената операция и влиянието им върху 
крайния резултат на ОПМ. 

Направеният анализ ни позволява да заявим, че работната хипотеза на 
експеримента е доказана, а именно: 

 Антецедентна хипотеза – спечелването на подкрепата на местното 
население при провеждане на ОПМ има решаващо значение за нейния 
успех, като един от факторите за постигането на тази цел е непрекъснато 
демонстриране на практически стремеж за намаляването на щетите 
(смъртни случаи и наранявания сред цивилните граждани, а също и 
повреждане или унищожаване на цивилна инфраструктура); 

 Консеквентна хипотеза (1) – използването на смъртоносни оръжия 
в ОПМ осигурява изпълнението на поставените задачи, но при наличието на 
цивилни граждани в района на операцията може да доведе до жертви и 
ранени сред цивилното население; 

 Консеквентна хипотеза (2) – използването на несмъртоносни средства 
в ОПМ, най-вече в ситуации, в които има наличие на цивилни граждани, 
осигурява изпълнението на поставените задачи, като в същото време допринася 
за намаляване на щетите (смъртни случаи и наранявания сред гражданите, а 
също и повреждане или унищожаване на цивилната инфраструктура). 

Макар и на последно място, но не и по важност, проведеният 
експеримент ни дава възможност да твърдим, че разработеният 
математически модел е приложим, тъй като получената с използване на 
модела вероятност за поразяване на групова цел 

W31 = 6,2496 
е приблизително равна на броя на поразените цели, при симулиране 

на операцията със системата JCATS. 
5. Препоръки за повишаване ефективността на ОПМ 

посредством използване на несмъртоносни средства 
Политики 
На първо място трябва да се постигне консенсус между лидерите, 

отговорни за националната сигурност (военни и цивилни) относно бъдещето 
на несмъртоносните способности на фона на преобладаващите операции, в 
които се очаква да участват българските въоръжени сили.  

На следващо място трябва да се гарантира, че ролята на КНВПС е 
адекватно залегнала в документите, касаещи националната сигурност, а 
също така са предвидени и необходимите финансови средства. 

На последно място, но не и по важност е въпросът за сигурността на 
информацията. 

Законодателство 
Развитието на способности на базата на използването на НсО 

предизвиква уникални правни предизвикателства. На първо място 
нормативните документи, касаещи тези въпроси следва да са в унисон на 
международните стандарти за хуманност и специфичните химични и 
биологични конвенции. Необходимо е да бъдат напълно подкрепени явните 
забрани срещу използването на оръжия, които причиняват ненужно страдание 
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или безразборни жертви (както е посочено в международното право). В 
същото време е необходимо да се положат усилия, за да се гарантира, че 
разработените с добри намерения документи не са непреднамерено осакатени, 
от иначе очевидно хуманни идеи и практики, поради невежество или емоция. 

Доктрини 
За да бъдат НсО напълно интегриран компонент от отбранителните 

способности на въоръжените ни сили, е необходимо да бъде разработена 
доктрина, която да формулира начините за тяхното използване в бъдещите 
военни операции. 

Практически дейности 
Като първа конкретна стъпка в изграждането на тези способности би 

могло да бъде създаването на работна група под ръководството на един от 
заместник-началниците на отбраната, като към нея могат да бъдат създадени 
работни групи по видове въоръжени сили. 

Подготовка на контингенти за участие в ОПМ. 
Развитието на несмъртоносните способности в рамките на 

въоръжените ни сили е въпрос на време, т.е. не „дали“, а „кога“ ще бъдат 
развити те и кога ще бъдат на разположение на командирите, за да са в 
състояние да изпълняват своите задачи, като в същото време се приближават 
максимално до съвременните международни стандарти за спазване на 
човешките права и опазването на човешкия живот. Ето защо паралелно с 
усилията за развитието на несмъртоносните способности, като 
непосредствена стъпка, при участие в ОПМ, е необходимо българските 
контингенти да бъдат въоръжени с наличните в армията ни НсО и да бъдат 
подготвени да ги използват по адекватен начин, в зависимост от правилата 
за използване на сила и на конкретната обстановка. 

6. Оценка на ефективността на операцията 
Нека извършим оценка действията на военния патрул по време на 

експеримента, проведен с използване на системата за компютърно моделиране 
и симулации Joint Conflict and Tactical Simulation (JCATS), като целта е да се 
апробира разработената по-горе методика за оценка на ОПМ на практика. 

6.1. Определяне на изходното състояние 
Стратегическата обстановка за провеждане на експеримента е 

посочена в Приложение 6. 
Частна обстановка за оценяваната задача. 
Пътят между село X и село Y е блокиран от голям брой местни 

жители, които дори и след като са информирани, че въпросът с осигуряване 
на храна ще бъде решен в кратки срокове, отказват категорично да 
освободят пътя и започват да скъсяват дистанцията с преговарящите. 

Съгласно сценария на експеримента са разгледани два варианта на 
действие от страна на патрула: 

Вариант 1: Патрулът не разполага с НсО и личният състав на същия 
не е обучен за действия срещу цивилни граждани или смесени групи. 

Вариант 2: Патрулът е въоръжен както със смъртоносни, така и с 
несмъртоносни оръжия. Личният състав на патрула е обучен за действия 
срещу цивилни граждани (Приложение 8) или смесени групи и е в състояние 
да предприема бързи и координирани действия, целящи постигането на 
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възпиращ ефект сред цивилните граждани. Част от личния състав на патрула 
е оборудван с предпазни средства (пластмасови палки, предпазни шлемове 
с протектор за лицето, наколенници, налакътници и щитове), необходими 
при провеждане на операции срещу цивилни граждани. 

6.2. Определяне на желаното крайно състояние 
Желано крайно състояние за оценяваната задача – осигуряване на 

свободата на придвижване, като по този начин се създадат условия, 
позволяващи както на военните, така и на цивилните организации, участващи 
в мироопазващата операция, да изпълняват безпрепятствено своите задачи. 

6.3. Определяне на КЕ и КИ 
За определяне на КЕ и КИ ще използваме вече разработените такива в 

Приложение 1, като адаптираме списъка на същите към конкретната задача. 
След анализ на 1) изходното състояние, 2) желаното крайно състояние 

и 3) списъка на КЕ и КИ в Приложение 1 стигаме до извода, че приложими 
за конкретната задача са слените КЕ и КИ: 

Критерии за изпълнение (КИ) 
Кореспондиращи критерии за 

ефективност (КЕ) 
КИ 1: Военният патрул изпълнява 
своите задачи и постига своите 
цели, като се придържа стриктно 
към основните принципи за 
провеждане на ОПМ. 

КЕ 1: Наличие на случаи, в които 
местното население и/или 
международната общност отчитат, че 
основните принципи за провеждане 
на ОПМ не се прилагат. 

Показател: Употребяваната от 
миротворците сила е в 
съответствие с правилата и води до 
намаляване на ескалацията на 
конфликта. 

Показател: Наличие на случаи, в 
които военнослужещите са 
използвали неадекватна за 
конкретната ситуация сила. 

КИ 2: В зоната за отговорност се 
поддържа необходимото ниво на 
сигурност. 

КЕ 2.1: Наличие на жертви и ранени 
в зоната за отговорност. 

Показател: Съотношение на 
нивото на сигурност в охранявания 
район към сигурността в общата 
зона за отговорност за определен 
период от време. 

Показател 1: Брой на смъртните 
случаи сред собствените сили при 
провеждане на операцията. 
Показател 2: Брой на ранените сред 
собствените сили при провеждане на 
операцията. 
Показател 3: Брой на смъртните 
случаи сред местното население при 
провеждане на операцията. 

Показател 4: Брой на ранените сред 
местното население при провеждане 
на операцията. 
КЕ 2.2: Използването на огнестрелни 
оръжия и боеприпаси е ефективно. 
Показател 1: Брой на смъртните случаи 
сред цивилните, дължащи се на военни 
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Критерии за изпълнение (КИ) 
Кореспондиращи критерии за 

ефективност (КЕ) 
огнестрелни оръжия в определен район 
за определен период от време. 
Показател 2: Брой на ранените, 
дължащи се на военни огнестрелни 
оръжия в определен район за 
определен период от време. 
КЕ 2.3: Използването на 
несмъртоносни оръжия е ефективно. 
Показател 1: Брой на смъртните 
случаи, дължащи се на 
несмъртоносни оръжия в определен 
район за определен период от време. 
Показател 2: Брой на ранените, 
дължащи се на несмъртоносни 
оръжия в определен район за 
определен период от време. 

КИ 3: Осигуряване на свобода на 
придвижване. 

КЕ 3: Осигурена е свобода на 
придвижване. 

Показател: Предприетите от 
военния патрул действия са в 
съответствие със стандартните 
оперативни процедури и са 
насочени към осигуряване на 
свободата на движение. 

Показател: Предприетите действия 
от военния патрул са ефективни и 
довеждат до осигуряване на 
свободата на движение. 

6.4. Оценка на изпълнението 
За да бъдат оценени ефективността на действията, степента на 

постигане на определените ефекти, цели и желания краен резултат, 
определяме дали всеки от КИ и КЕ е изпълнен – ДА или НЕ. 

Експеримента, извършен с използване на системата за компютърни 
симулации JCATS е в два варианта – с и без използване на НсО. Ето защо 
ще оценим с помощта на методиката и двата от тях. 

Оценка на първия вариант на действие на патурла. 

Критерии за изпълнение 
(КИ) 

О
ц

ен
к

а
 

Кореспондиращи критерии за 
ефективност (КЕ) 

О
ц

ен
к

а
 

КИ 1 НЕ КЕ 1: ДА 
Показател НЕ Показател ДА 
КИ 2 ДА КЕ 2.1 ДА 

Показател 

С
ъ

щ
о
т
о
 к

а
т
о
 в

 

зо
н

а
т
а
 з

а
 

о
т
г
о
в

о
р

н
о
ст

 Показател 1 0 
Показател 2 4 
Показател 3 4 
Показател 4 2 
КЕ 2.2 ДА 
Показател 1 4 



34 

Критерии за изпълнение 
(КИ) 

О
ц

ен
к

а
 

Кореспондиращи критерии за 
ефективност (КЕ) 

О
ц

ен
к

а
 

Показател 2 2 
КЕ 2.3 НП 
Показател 1 НП 
Показател 2 НП 

КИ 3 ДА КЕ 3 ДА 
Показател ДА Показател ДА 

 

Желаното крайно състояние – осигуряване на свободата на 
придвижване – е постигнато. По този начин военната задача е изпълнена и 
военната цел е постигната. 

Оценка на изпълнението на операцията: 
 желаното крайно състояние е постигнато, но изпълнената задача 

има негативно отражение върху ефективността на ОПМ, поради 
допуснатата ненужна загуба на човешки живот и на ранени, както сред 
собствените войски, така и сред цивилните граждани; 

 необходимо е да бъдат разработени препоръки за промяна в 
начина на действие при изпълнение на задачи с присъствието на цивилни 
граждани, за да не се допуска ненужна загуба на човешки живот и на ранени, 
с цел повишаване на ефективността на ОПМ. 

Оценка на втория вариант на действие на патрула. 

Критерии за изпълнение 
(КИ) 

О
ц

ен
к

а
 

Кореспондиращи критерии за 
ефективност (КЕ) 

О
ц

ен
к

а
 

КИ 1 ДА КЕ 1 НЕ 
Показател ДА Показател НЕ 
КИ 2 ДА КЕ 2.1 ДА 
Показател 

С
ъ

щ
о
т
о
 к

а
т
о
 в

 з
о
н

а
т
а
 з

а
 

о
т
г
о
в

о
р

н
о
ст

 

Показател 1 0 

Показател 2 0 

Показател 3 0 

Показател 4 1 

КЕ 2.2 НП 
Показател 1 НП 
Показател 2 НП 
КЕ 2.3 ДА 
Показател 1 0 
Показател 2 1 

КИ 3 ДА КЕ 3 ДА 
Показател ДА Показател ДА 

Желаното крайно състояние – осигуряване на свободата на 
придвижване – е постигнато. По този начин военната задача е изпълнена и 
военната цел е постигната. 

Оценка на изпълнението на операцията: 
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 желаното крайно състояние е постигнато, а изпълнената без 
излишна загуба на човешки живот и на ранени, както сред собствените 
войски задача, има положително отражение върху ефективността на ОПМ; 

 не е необходимо да бъдат разработвани препоръки за промяна в 
начина на действие, при изпълнение на задачи с присъствието на цивилни 
граждани. 

6.5. Разработване на препоръки 
Препоръките за промяна в начина на действие при изпълнение на 

задачата само със смъртоносни оръжия (първи вариант на експеримента). 
За успешното изпълнение на задачи в присъствието на цивилни 

граждани, с цел недопускане на ненужна загуба на живот и на ранени, както 
сред собствените сили, така и сред цивилните, е необходимо този тип задачи 
да бъдат изпълнявани само от военни формирования, които разполагат с 
НсО. Личният състав на тези формирования следва да е обучен за действия 
срещу цивилни граждани или смесени групи и да е в състояние да 
предприема бързи и координирани действия, целящи постигането на 
възпиращ ефект сред цивилните граждани. 

Препоръките за промяна в начина на действие при изпълнение на 
задачата с наличието на НсО (втори вариант на експеримента). 

Съгласно оценката на изпълнението на операцията с наличието на 
НсО – не е необходимо разработването на препоръки за промяна в начина 
на действие. 

 

ИЗВОДИ: 
 Анализът на резултатите от моделирането, в двете му форми, 

показва, че използването на НсО, като средство за прилагане на КНВПС 
дава възможност за активни, но все пак несмъртоносни действия на 
тактическо ниво, които са в допълнение и в унисон с дипломатическите и 
посредническите усилия на по-високите нива; 

 Разработената методика за оценка на ОПМ е приложима, като за 
целта могат успешно да се използват посочените в Приложение 1 критерии 
и показатели; 

 Проведеният експеримент показва, че разработеният 
математически модел позволява теоретично, без лабораторни изследвания и 
допълнителни наблюдения да се прогнозира и управлява степента на 
поразяване при използване както на смъртоносни, така и на несмъртоносни 
средства. 

 Използването на НсО в ОПМ дава възможност за повишаване на 
тяхната ефективност посредством увеличаването на способностите, които 
са на разположение на командирите на тактическо ниво, като в същото 
време дава сериозно предимство на ръководителите на мироопазващата 
операция на стратегическо и политическо ниво. 

 

ОБЩИ ИЗВОДИ: 
 Извършеният анализ на развитието на мироопазващите операции през 

призмата на тяхната ефективност, като функция на използваната сила показва, 
че има пряка връзка между използването на сила и ефективността на ОПМ; 
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 Неправилното използване на военна сила води до намаляване на 
ефективност на ОПМ, поради това че може да доведе до пълно елиминиране 
на възможността за използване на политическите и дипломатическите 
инструменти, които са основно средство за постигане на успех в 
мироопазващите операции; 

 Постигането на по-висока ефективност на ОПМ, е възможно чрез 
прилагането на разработената концепция за намаляване на вероятността за 
причиняване на смърт с цел елиминиране на отрицателните ефекти от 
неправилното използване на сила; 

 НсО могат предоставят на военните сили необходимите опции за 
контрол на голяма част от ситуациите, създаващи се по време на 
мироопазващи операции, като предоставят на командирите по-голяма 
гъвкавост при използването военна сила; 

 Използването на НсО е основен военен инструмент за успешното 
прилагане на концепцията за намаляване на вероятността за причиняване на 
смърт и е показател за уменията на командирите да използват ефективно 
целият спектър от съвременни способности за да наложат своята воля над 
противника; 

 Математическият модел може успешно да бъде съчетаван с 
резултатите от оценката с цел повишаване на ефективността на ОПМ. 

 

ПРЕПОРЪКИ: 
 Необходимо е да бъде развита нормативната база, касаеща 

използването на НсО, като предпоставка за развитието на този вид 
способности във въоръжените ни сили с цел повишаване на ефективността на 
ОПМ. Една от непосредствените практическите стъпки в тази посока би могла 
да бъде разработването на тактики, техники и процедури за използването на 
наличните във въоръжените ни сили несмъртоносните средства; 

 Резултатите от експеримента могат да бъдат използвани като 
доказателствен материал в теоретични разработки, свързани с 
използваемостта и ефективността на несмъртоносните средства в ОПМ; 

 Разработената методика за оценка на ОПМ може успешно да бъде 
прилагана, както в реални операции, така и при провеждане на учения на 
тази тематика; 

 Работата по изследване приложимостта на отделни несмъртоносни 
средства и разкриване на техния потенциал за повишаване на ОПМ следва 
да продължи както с използването на стимулационни системи, така и по 
време на учения и реални операции с цел предоставяне на командирите на 
база данни за техните тактически и оперативни възможности; 

 Проведеният експеримент не дава възможност за изследване на 
последствията от използване на несмъртоносните средства върху цивилната 
и военната инфраструктура, както и върху околната среда. Това би могло да 
се разглежда като възможна насока за по-нататъшни изследвания в областта 
на несмъртоносните средства и тяхното въздействие. 
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НАУЧНИ И НАУЧНО ПРИЛОЖНИ РЕЗУЛТАТИ 
НАУЧНИ: 
 Систематизирани са факторите, обуславящи необходимостта от 

използване на несмъртоносни средства при провеждане на ОПМ; 
 Допълнена и доразвита е теорията за подготовката и провеждане 

на ОПМ, чрез разработване на модел за оценка на ефективността и 
концепция за намаляване на вероятността от причиняване на смърт. 
 

НАУЧНО-ПРИЛОЖНИ: 
 Изведено е определение за несмъртоносно оръжие.  
 Формулирани са критерии и показатели за оценяване на операция 

за поддържане на международния мир и сигурност. 
 Разработен е математически апарат за оценка и сравняване на 

ефективността при изпълнение на задачи в ОПМ с използване на 
смъртоносно и/или несмъртоносно оръжие. 
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